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1. Εισαγωγή 

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται όλες οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 

1η Ιανουαρίου 2012 έως την 30η Ιουνίου 2012 από το «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για 

τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία – Ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική 

επικράτεια» με κωδικό MIS365280 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 που χρηματοδοτείται μέσω του 

Υπουργείου Υγείας.   
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2. Έκθεση πεπραγμένων φυσικού αντικειμένου 

2.1 Εισαγωγή 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τους 

συνεργαζόμενους φορείς κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου υλοποίησης του 

προγράμματος. Παρουσιάζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στο τεχνικό δελτίο και 

αναφέρονται, επίσης, οι φορείς και οι ερευνητικές ομάδες που συνεργάστηκαν σε κάθε 

δράση. 

 

2.1.1 Συντονισμός έργου, διάχυση αποτελεσμάτων και δημιουργία δικτυακής 

πύλης  

Με την έναρξη του προγράμματος ορίστηκε η επιστημονική ομάδα που θα είναι 

υπεύθυνη για το συντονισμό του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η 

επιστημονική ομάδα αποτελείται από τους: 

 Χατζηχριστοδούλου Χρήστο, Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας και 

Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος 

ΕΣΠΑ 

 Κρεμαστινού Τζένη, Καθηγήτρια Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), 

Πρόεδρος Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) 

 Βακάλη Νικόλαο, Ομότιμος Καθηγητής Τομέα Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και 

Τροπικών Νόσων, ΕΣΔΥ 

 Τσακρή Αθανάσιο, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 Παπά Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Αναφοράς Αρμποϊών, Α’ 

Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
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 Παπαδόπουλο Νικόλαο, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εντομολογίας και 

Γεωργικής Ζωολογίας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 

Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 Κολιόπουλο Γεώργιο, Εργαστήριο Βιολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, 

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 

 Μπιλλίνη Χαράλαμπο, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Λοιμωδών 

Νοσημάτων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 Τόντη Δημήτριο, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, 

Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 Δόβα Χρυσόστομο, Λέκτορα, Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών 

Νοσημάτων, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 Τσελέντη Ιωάννη, Ομότιμος Καθηγητής, Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας 

Υγείας (ΠΕΔΥ) Κρήτης 

 Ψαρουλάκη Άννα, Λέκτορας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Περιφερειακό 

Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Κρήτης 

 Μεσαλούρη Δημήτριο, Επιτροπή Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Οι ερευνητικές ομάδες του κάθε φορέα, δίνονται στο Παράρτημα 1. 

 

Η συντονιστική ομάδα πραγματοποίησε δυο συναντήσεις εργασίας, μια στις 7 Μαρτίου 

2012 (Παράρτημα 2) και μια στις 16 Μαΐου 2012 (Παράρτημα 3). Τα πρακτικά των δυο 

συναντήσεων αποτελούν Παραδοτέα του προγράμματος. Οι συναντήσεις αφορούσαν 

στο συντονισμό των δράσεων και την οικονομική διαχείριση του προγράμματος. 

Στις 26-27 Ιανουαρίου 2012, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του 

προγράμματος στην οποία συμμετείχαν 77 άτομα. Οι 26 συμμετέχοντες προέρχονταν 

από τους συνεργαζόμενους φορείς του προγράμματος, ενώ οι 46 προέρχονταν από 

υπηρεσίες ή οργανισμούς με άμεση σχέση με το αντικείμενο του προγράμματος 
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(Υπουργείο Υγείας, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Ελληνικό Κέντρο 

Θαλάσσιων Ερευνών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιατροί χωρίς 

σύνορα, Νοσοκομεία των περιφερειακών ενοτήτων κλπ). Επίσης, είχαν προσκληθεί 

πέντε εμπειρογνώμονες από την Ευρώπη για να καταθέσουν την άποψη τους και να 

μεταδώσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους σχετικά με την ελονοσία. Ένα από τα πιο 

σημαντικά αποτελέσματα της εναρκτήριας συνάντησης ήταν ο διαχωρισμός της χώρας 

σε τέσσερα επίπεδα επικινδυνότητας και οι δράσεις του προγράμματος 

πραγματοποιούνται με βάση αυτό το διαχωρισμό. Τα πρακτικά της συνάντησης δίνονται 

στο Παράρτημα 4 και αποτελούν Παραδοτέο του Προγράμματος. 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.malwest.gr θα δημιουργηθεί η δικτυακή πύλη 

του προγράμματος. Ο σχεδιασμός της έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται έως το τέλος 

Ιουλίου 2012 να έχουν πρόσβαση τόσο οι συμμετέχοντες όσο και το κοινό. 

 

2.1.2 Άρτια αποτύπωση της ύπαρξης συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου του 

ιού του Δυτικού Νείλου και της ελονοσίας σε παγκόσμιο επίπεδο (state of 

the art) 

Το συντονισμό της συγγραφής του state of the art έχει αναλάβει το Εργαστήριο 

Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το 

ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Συντακτική ομάδα: Παπά Άννα, Παπαδόπουλος Νικόλαος, Μπιλλίνης Χαράλαμπος, 

Τόντης Δημήτριος, Τσελέντης Ιωάννης, Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Μάρκα Ανδριανή, 

Διαμαντίδης Αλέξανδρος, Δούκας Δημήτριος, Κυρίτση Μαρία, Βαλιάκος Γεώργιος, 

Γιαννακόπουλος Αλέξης, Δόβας Χρυσόστομος  

Με την έναρξη του προγράμματος σχεδιάστηκε η δομή του state of the art τόσο για τον 

ιό του Δυτικού Νείλου (Παράρτημα 5) όσο και για την ελονοσία (Παράρτημα 6) και 

άρχισε η συλλογή των βιβλιογραφικών αναφορών. Για την πορεία της συγγραφής του 

state of the art πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση της ομάδας εργασίας στις 14 

http://www.malwest.gr/
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Φεβρουαρίου 2012 (Παράρτημα 7) και αποτελούσε και αντικείμενο συζήτησης των 

συναντήσεων της επιστημονικής ομάδας, όπως αναφέρονται παραπάνω. 

Η συντακτική ομάδα έθεσε ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του πρώτου προσχεδίου του 

state of the art και για τα δυο νοσήματα την 30η Ιουνίου 2012 και τον Ιούλιο 

αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση της συντακτικής ομάδας για την 

ολοκλήρωση του. 

 

2.1.3 Μελέτη της παρουσίας, εποχικής διακύμανσης και χωρικής διασποράς 

κουνουπιών στην επικράτεια και σχεδιασμός της αντιμετώπισης τους 

Ερευνητική ομάδα: Παπαδόπουλος Νικόλαος, Αθανασίου Χρήστος, Διαμαντίδης 

Αλέξανδρος και Ιωάννου Χαράλαμπος 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του 

Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» η 

ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας: 

 Ξεκίνησε τη συλλογή των δημοσιευμένων δεδομένων από την ελληνική και ξένη 

βιβλιογραφία που αφορούν σε είδη κουνουπιών από την Ελλάδα. Μόλις 

ολοκληρωθεί η συλλογή των παραπάνω ερευνητικών εργασιών θα ακολουθήσει 

ταξινόμηση και ανάλυσή τους προκειμένου να αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο 

του προγράμματος. 

 Σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ανέπτυξε τα βασικά 

χαρακτηριστικά βάσης δεδομένων για την καταγραφή των πληθυσμών 

κουνουπιών από ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς.  

 Εγκατέστησε δίκτυο παρακολούθησης των πληθυσμών ειδών κουνουπιών στην 

περιοχή της Κάρλας (Περιφέρεια Θεσσαλίας). Το δίκτυο αφορά στην ανάρτηση 

παγίδων ενηλίκων (εντός και εκτός αγροτικών οικισμών της περιοχής) αλλά και 

στις δειγματοληψίες ανηλίκων σταδίων από περιστασιακά και μόνιμα υδάτινα 

ενδιαιτήματα.  
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 Εγκατέστησε εκτροφές κουνουπιών στο Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής 

Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

 Έλεγξε την αποτελεσματικότητα των εμπορικών σκευασμάτων Du-Dim 15 SC, 

Oprah 15 SC, Vectobac 12 SC, Mozkill 120 SC και Biopren ΒΜ 20 EC εναντίον 

των προνυμφών τρίτης ηλικίας ενός είδους του γένους Culex, το οποίο είναι το 

επικρατέστερο στην περιοχή του Βόλου. Η αναγνώριση του είδους θα γίνει στο 

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. 

 Ολοκλήρωσε τη συγγραφή του «State of the art» που αφορά στη σχέση ανάμεσα 

στα κουνούπια-φορείς και (α) τον κύκλο μετάδοσης της ελονοσίας και του ιού 

του Δυτικού Νείλου, (β) την πρόληψη και τον έλεγχο των δυο νοσημάτων, (γ) 

την επιτήρηση των δυο νοσημάτων και (δ) την εκτίμηση κινδύνου των δυο 

νοσημάτων. 

 

Ερευνητική ομάδα: Κολιόπουλος Γεώργιος, Μιχαηλάκης Αντώνης, Κιούλος Ηλίας, 

Μητσοπούλου Κορνηλία, Στάθης Ιωάννης  

Η ερευνητική ομάδα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου συμμετείχε στις 

δράσεις του ΕΣΠΑ που αφορούσαν κυρίως στη μελέτη της παρουσίας, εποχικής 

διακύμανσης και χωρικής διασποράς κουνουπιών στην επικράτεια και σχεδιασμό της 

αντιμετώπισης τους. 

Στα πλαίσια της δράσης αυτής πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις με σκοπό την εξέταση 

του προβλήματος, τη χαρτογράφηση εστιών ανάπτυξης προνυμφών κουνουπιών ενώ 

διενεργήθηκαν δειγματοληψίες κουνουπιών σε περιοχές υψηλού κινδύνου για την 

ελονοσία αλλά και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Συγκεκριμένα, οι περιοχές που 

μελετήθηκαν ήταν η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ευρώτα στη Λακωνία και η περιοχή 

του Μαραθώνα και του εθνικού πάρκου Σχοινιά στην Αττική. 

Οι επισκέψεις ήταν σε εβδομαδιαία περίπου διαστήματα από τις αρχές Μαΐου έως τώρα 

και με προοπτική να συνεχιστούν καθ’ όλη την περίοδο δραστηριότητας των 
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κουνουπιών. Οι δειγματοληψίες αφορούσαν τόσο στη συλλογή προνυμφών κουνουπιών 

από τις εστίες ανάπτυξής τους όσο και στη συλλογή ακμαίων με κατάλληλες παγίδες ή 

συλλήψεις ακμαίων από τα σημεία που τα έντομα αυτά αναπαύονται. 

Από τα δείγματα αυτά και τον εργαστηριακό έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε η 

παρουσία σημαντικών πληθυσμών τόσο ανωφελών κουνουπιών (κυρίως των ειδών 

Anopheles sacharovi και Anopheles claviger) όσο και κοινών (από τα γένη Culex, 

Ochlerotatus, Aedes και Culiseta) και στις δυο υπό μελέτη περιοχές. 

Παράλληλα, σε περιπτώσεις που συλλέχθηκαν υψηλοί πληθυσμοί προνυμφών 

κουνουπιών πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο βιοδοκιμές αποτελεσματικότητας των 

βιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα καταπολέμησης καθώς και δοκιμές 

για τη διαπίστωση πιθανής ανθεκτικότητας σε διάφορα εντομοκτόνα. Σε όλες σχεδόν τις 

περιπτώσεις παρατηρήθηκε ικανοποιητική αποτελεσματικότητα των βιοκτόνων στις 

προτεινόμενες από τον παρασκευαστή δόσεις ενώ υπάρχουν ενδείξεις για ανάπτυξη 

μικρών επιπέδων ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία temephos, σε ορισμένους 

πληθυσμούς κουνουπιών η οποία και ερευνάται περαιτέρω. 

Εκτός των παραπάνω από τη συγκεκριμένη ερευνητική ομάδα πραγματοποιήθηκαν και 

άλλες δράσεις: 

 Συμμετοχή στη σύνταξη οδηγιών για τους υπολειμματικούς ψεκασμούς 

εσωτερικών χώρων και συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο για την θεωρητική 

και πρακτική εκπαίδευση των επαγγελματιών της περιοχής του Δήμου Ευρώτα 

στο αντικείμενο αυτό. 

 Συμμετοχή στην κατάρτιση οδηγιών για την ορθή σύνταξη των διακηρύξεων και 

των προγραμματικών συμβάσεων που αφορούν στα προγράμματα 

καταπολέμησης κουνουπιών. 

 Συμμετοχή στη μελέτη για τον απαραίτητο εξοπλισμό και τον τρόπο λειτουργίας 

παρατηρητηρίου ή αντίστοιχου κέντρου που θα αναλαμβάνει σε τοπικό επίπεδο 
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την εντομολογική επιτήρηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων 

καταπολέμησης κουνουπιών. 

 Συμμετοχή στη σύνταξη των δελτίων καταγραφής εντομολογικής επιτήρησης για 

τις δειγματοληψίες κουνουπιών προκειμένου να γίνεται ομοιόμορφη καταγραφή 

όλων των απαραίτητων δεδομένων από τους ερευνητές των συμμετεχόντων 

φορέων αλλά και των ιδιωτικών εταιρειών που αναλαμβάνουν σχετικά 

προγράμματα με σκοπό την αξιοποίηση των στοιχείων από συστήματα GIS. 

 Συμμετοχή στη διαμόρφωση των state of the art με τη συγκέντρωση ιστορικού 

υλικού που αφορά στην κατάσταση της ελονοσίας στην Ελλάδα πριν το 

χαρακτηρισμό της ως ελεύθερης από ελονοσία χώρας. 

 Συμμετοχή στις δράσεις για ενημέρωση των Περιφερειών, Περιφερειακών 

Ενοτήτων και Δήμων κυρίως της Κεντρικής και Νότια Ελλάδας, με 

πραγματοποίηση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών ομιλιών. 

 

2.1.4 Ανίχνευση του ιού σε κουνούπια και γενετική ανάλυση των κουνουπιών 

του είδους Culex pipiens 

Ερευνητική ομάδα: Τσακρής Αθανάσιος, Βρυώνη Γεωργία, Πιπεράκη Ευαγγελία-

Θεοφανώ, Μαυρούλη Μαρία, Σταυροπούλου Αναστασία, Πολίτη Λήδα, Μάγειρα Γεωργία, 

Χριστοπούλου Βαρβάρα, Διαμαντοπούλου Γεωργία, Σπανάκης Νικόλαος 

 Συλλογή και μελέτη της αντίστοιχης βιβλιογραφίας 

 Σύνταξη πρωτοκόλλου της μελέτης 

 Από τις 11 Ιουνίου 2012 έως τις 5 Ιουλίου 2012 στάλθηκαν στο Εργαστήριο 

Μικροβιολογίας 33 παρτίδες δειγμάτων κουνουπιών Culex για ανίχνευση του ιού 

του Δυτικού Νείλου. Αναλυτικά:  

o 6 από περιοχή Ηπείρου 

o 2 από Ν. Πρεβέζης 
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o 4 από Ν. Ιωαννίνων 

o 2 από Ν. Ηλείας 

o 3 από Ν. Μεσσηνίας 

o 2 από Ν. Λακωνίας 

o 4 από Ν. Θεσπρωτίας 

o 5 από Ν. Άργους 

o 4 από Ν. Κορίνθου  

o 1 από Ν. Άρτας 

 Έγινε η απομόνωση του γενετικού υλικού και αναμένεται η μοριακή ανάλυση για 

ανίχνευση ιού του Δυτικού Νείλου. 

 

2.1.5 Επιτήρηση πτηνών και ιπποειδών για τον εντοπισμό παρουσίας του ιού 

του Δυτικού Νείλου 

Ερευνητική ομάδα: Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας, Τμήμα 

Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βαλιάκος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Αλέξιος, 

Μπίρτσας Περικλής, Παπασπυρόπουλος Κώστας, Αθανασίου Λαμπρίνα, Σπύρου 

Βασιλική, Μπιλλίνης Χαράλαμπος) 

 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 

 2.1.5.1 Αποτελέσματα σχετικά με την ανίχνευση και τυποποίηση του ιού του Δυτικού 

Νείλου σε άγρια πτηνά 

Κατά το διάστημα του πρώτου εξαμήνου συλλέχθηκαν δείγματα ιστών και αίματος από 

θηρευμένα πτηνά καθώς και από πτηνά που βρέθηκαν νεκρά από άλλες αιτίες.   
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Τα είδη των πτηνών από τα οποία λήφθησαν δείγματα και οι γεωγραφικές περιοχές από 

τις οποίες συλλέχτηκαν ήταν τα παρακάτω: 

 18 καρακάξες (Pica pica) Περιοχή Τρίλοφος 

 6 μπεκάτσες (Scolopax rusticola) Νομός Φλώρινας 

 2 τσίχλες (Turdus philomelos) Νεστάνη Τρίπολης 

 2 τσίχλες (Turdus philomelos) Περιοχή Έβρου 

 2 μπεκάτσες (Scolopax rusticola) και 1 αγριοπερίστερο (Columba livia) 

Καλαμπάκα, Τρίκαλα 

 6 καρακάξες (Pica pica) και 3 χαλκοκουρούνες (Corvus cornix) Γαλλικός Ποταμός 

 10 μπεκάτσες (Scolopax rusticola) Λίμνη Πλαστήρα, Καρδίτσα  

 2 τσίχλες (Turdus philomelos) περιοχή Βασιλικά Θεσσαλονίκης 

Ο ορολογικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε με IFA, cELISA και επιβεβαίωση με micro-VNT 

σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλα τα δείγματα ήταν αρνητικά, εκτός από ένα: μία 

χαλκοκουρούνα <1 έτους η οποία συλλέχθηκε στη περιοχή του Γαλλικού ποταμού. 

Επιδιώχθηκε ανίχνευση του ιού με RT-PCR από ιστούς του πτηνού, τα αποτελέσματα 

όμως ήταν αρνητικά. Συνεχίζεται η εξέταση των πτηνών με τη μέθοδο PCR για την 

πιθανή ανίχνευση του γενετικού υλικού του ιού.  

 

2.1.5.2 Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στη μελέτη του 

ιού του Δυτικού Νείλου και της ελονοσίας 

Πραγματοποιήθηκε  βιβλιογραφική ανασκόπηση  και έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο σε 

οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και υπηρεσίες (WHO, CDC, ECDC),  που ασχολούνται 

συστηματικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία μέσα από το περιβάλλον 

των GIS. Καταγράφηκαν όλες οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τα υπόβαθρα 
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πληροφορίας, η στατιστική ανάλυση και τα κριτήρια που έχουν χρησιμοποιηθεί. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκε έρευνα αγοράς λογισμικού GIS και συσκευών GPS για το 

πρόγραμμα. 

Δημιουργία βάσης δεδομένων, ψηφιακά δεδομένα, υπόβαθρα 

Ως βασική πληροφορία υποβάθρου χρησιμοποιήθηκαν οι περιοχές και διευθύνσεις των 

κρουσμάτων όπως αυτά χορηγήθηκαν από το ΚΕΕΛΠΝΟ και στη συνέχεια 

δημιουργήθηκαν ψηφιακοί χάρτες στο GIS για τη γεωγραφική απεικόνιση των 

περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου για το 2010 και το 2011. Αντίστοιχα, 

δημιουργήθηκαν και οι χάρτες για την εξάπλωση των περιστατικών ελονοσίας στην 

επικράτεια. Επιπλέον, το πρώτο εξάμηνο του προγράμματος έγινε αναζήτηση και 

αιτήσεις χορήγησης γεωγραφικών δεδομένων σε φορείς του δημοσίου όπως: Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κτηματολόγιο Α.Ε., Οργανισμός Κτηματολογίου & 

Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, Στατιστική Υπηρεσία, Ε.Μ.Υ., Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, αλλά 

και σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς (European Environment Agency, κ.ά.) και στο 

διαδίκτυο για ελεύθερα χωρικά δεδομένα (aster elevation models, Geo data portals 

κ.ά.).  

 

Δημιουργία ψηφιακών δεδομένων  

Δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα από την επεξεργασία διαθέσιμων και ελεύθερων 

γεωγραφικών δεδομένων όπως η τοπογραφία της περιοχής (δείκτης τοπογραφικής 

διαμόρφωσης), χρήσεις γης, χάρτης κλίσεων, εκθέσεων, βασικό υδρογραφικό δίκτυο 

κ.ά. 

 

Υποστήριξη-εκπαίδευση προσωπικού ΚΕΕΛΠΝΟ στο Δήμο Ευρώτα 

Το πρώτο εξάμηνο του προγράμματος έγινε αποστολή συσκευής GPS και η βασική 

εκπαίδευση του προσωπικού του ΚΕΕΛΠΝΟ στο Ν. Λακωνίας για το Παγκόσμιο 
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Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS) με στόχο τη λήψη γεωγραφικών συντεταγμένων σε 

θέσεις ενδιαφέροντος αλλά και αποτύπωσης χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος σε 

περιστατικά ελονοσίας. 

 2.1.5.3 Σύλληψη άγριων πτηνών – συλλογή βιολογικού υλικού 

Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο σε 

οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και υπηρεσίες (Wildlife services),  που ασχολούνται 

συστηματικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου και τη σύλληψη ειδών της άγριας 

πτηνοπανίδας. Πραγματοποιήθηκε έρευνα αγοράς και επιλέχθηκαν οι τύποι των παγίδων 

σύλληψης ανά κατηγορία πτηνoύ (ανοικτού ή κλειστού τύπου, μόνιμες ή 

μεταφερόμενες κατασκευές, δίχτυα σύλληψης πτηνών κ.ά.). 

Παράλληλα, έγινε αίτηση και χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής, ΓΓΔ&ΦΠ οι απαραίτητες άδειες για τις περιοχές σύλληψης 

ειδών της άγριας πτηνοπανίδας.  

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 

Συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν δεδομένα πεδίου (ορνιθολογικές παρατηρήσεις, ιστοί 

πτηνών από θηρευμένα άτομα καθώς και ιστοί από άτομα πτηνών που θανατώθηκαν 

από άλλες αιτίες κ.λπ.), στοιχεία εμφάνισης και κατανομής κρουσμάτων του ιού του 

Δυτικού Νείλου, θέσεις εγκατάστασης εντομοπαγίδων, πληθυσμοί κουνουπιών και 

άλλων στοιχείων της ερευνητικής ομάδας. Αξιοποιώντας τα GIS, επιλέχθηκαν οι 

σημαντικότερες περιοχές όπου θα γίνει προσπάθεια σύλληψης άγριων πτηνών. Τέλος, 

όλες οι πληροφορίες καταχωρήθηκαν σε γεωγραφική βάση δεδομένων και έγινε 

χαρτογραφική αποτύπωση των δειγμάτων. 

 

2.1.5.4 Παράγοντες επικινδυνότητας και εφαρμογή μοντέλων για την πρόβλεψη της 

διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου και του πλασμωδίου της ελονοσίας 

Αρχικά, έγινε διερεύνηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα, 

μελετήθηκαν χρησιμοποιούμενα από άλλους ερευνητές μαθηματικά και στατιστικά 
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μοντέλα στην πρόβλεψη της διασποράς παθογόνων παραγόντων διαφόρων ιών, καθώς 

και μοντέλα πρόβλεψης διασποράς των νοσημάτων. Διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούνται 

κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο μοντέλα διαφορικών εξισώσεων πρώτου ή και 

μεγαλύτερου βαθμού, καθώς και συστήματα πολλαπλών διαφορικών εξισώσεων 

(ομογενών ή μη ομογενών) με κύριο σκοπό την εκτίμηση του βασικού αναπαραγωγικού 

αριθμού (SIR μοντέλα). Επίσης, χρησιμοποιούνται και στατιστικά μοντέλα, όπως η 

Poisson παλινδρόμηση, διωνυμική ή πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση, καθώς και 

ανάλυση κατά συστάδες. Λίγες είναι οι αναφορές που γίνονται σε πρόβλεψη με 

μαρκοβιανά ή ημιμαρκοβιανά μοντέλα ή με τη χρήση χρονικών σειρών, μεθοδολογίες 

που είναι πιθανό να δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Σε δεύτερο επίπεδο, έγινε μια πρωταρχική στατιστική ανάλυση των διαθεσίμων 

δεδομένων για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία. Τα δεδομένα 

περιλαμβάνουν, εκτός από κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των κρουσμάτων 

(όπως αυτά εστάλησαν από το ΚΕΕΛΠΝΟ) και τις βιοκλιματικές και άλλες 

περιβαλλοντικές μεταβλητές σε μορφή GIS στους τόπους όπου αυτά εμφανίστηκαν. 

Επειδή πρόκειται για ένα μεγάλο όγκο ανεξάρτητων μεταβλητών σε σχέση με τον 

αριθμό κρουσμάτων, έγινε προσπάθεια να μειωθούν οι μεταβλητές αυτές ώστε να μην 

υπάρχει πρόβλημα βαθμών ελευθερίας κατά τη μοντελοποίηση. Με τη μέθοδο της 

παραγοντικής ανάλυσης κάτι τέτοιο έδειξε να είναι εφικτό όσον αφορά στις 

βιοκλιματικές μεταβλητές. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης κατά 

συστάδες σε δύο βήματα για την ομαδοποίηση των κρουσμάτων ώστε να παρθεί μια 

πρώτη εικόνα για το πώς κατανέμονται τα περιστατικά στον ελλαδικό χώρο. Στη 

δεύτερο εξάμηνο θα εφαρμοστούν οι απαιτούμενες μέθοδοι μοντελοποίησης για την 

πρόβλεψη της διασποράς του ιού και των νοσημάτων ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή 

των επικίνδυνων παραγόντων και περιοχών για την εξάπλωση των ασθενειών σε πτηνά 

και ανθρώπους.  
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2.1.5.5 Πρώτη εκτίμηση περιοχών υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση περιστατικών ιού 

του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα μέσω της εφαρμογής μοντέλων πρόβλεψης διασποράς 

του ιού με τη χρήση GIS 

Πιο συγκεκριμένα, κατά την ανάλυση αυτή (στατιστικής χωρικής απόστασης) 

υπολογίστηκε το εύρος των τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών (θερμοκρασία, 

πυκνότητα πληθυσμού, υψόμετρο και χρήσεις γης) όπου εντοπίστηκε ο ιός του Δυτικού 

Νείλου και στη συνέχεια υπολογίστηκε το εύρος τιμών αυτών των μεταβλητών για όλο 

το υπόβαθρο της Ελλάδας σε χωρική κλίμακα 1 τετραγωνικού χιλιομέτρου. Πιο απλά 

καθορίστηκαν ποιες περιοχές μοιάζουν σε όλη την Ελλάδα με αυτές που έχει εμφανιστεί 

μέχρι τώρα ο ιός του Δυτικού Νείλου. 

Από την ανάλυση αυτή διαπιστώθηκε ότι περιοχές υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση 

περιστατικών του ιού σε ανθρώπους είναι τα νότια προάστια της Αττικής καθώς και οι 

παρακάτω περιοχές: 

 Ν. Κορινθίας (από Ισθμό έως και Επίδαυρο) και Κιάτο Ξυλόκαστρο-Αίγιο 

 Πόρτο Χέλι Αργολίδας 

 Κάμπος Άργους – Ναύπλιο  

 Σπάρτη ευρύτερα της πόλης και Δήμος Ευρώτα 

 Νομός Μεσσηνίας και Κορώνη Πύλος Γιάλοβα 

 Πύργο Ηλείας στην παραλιακή ζώνη χαμηλού υψομέτρου μέχρι και την ευρύτερη 

περιοχή της Πάτρας 

 Νομός Ηρακλείου – Ιεράπετρα  

 Δυτική Ελλάδα στο Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού.  
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2.1.5.6 Μελέτη ορομετατροπής οικόσιτων πτηνών 

Ερευνητική ομάδα: Δόβας Χρυσόστομος, Ανταλής Βασίλειος, Χαϊντούτης Σεραφείμ 

Το συντονισμό της οροεπιδημιολογικής μελέτης με στόχο την πρώιμη διαπίστωση 

πιθανής κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου (WNV) το 2012 στην περιοχή της 

Κεντρικής Μακεδονίας έχει αναλάβει το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών 

Νοσημάτων της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κατά το διάστημα 07-20 Ιουνίου, 

πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία ορού αίματος από 150 περιστέρια (ηλικίας 1-6 

μηνών) σε 30 περιστερώνες σε περιοχές των νομών Πέλλας, Ημαθίας, Κιλκίς και 

Θεσσαλονίκης. Τα δείγματα εξετάστηκαν με ανταγωνιστική ELISA για την ανίχνευση 

ειδικών αντισωμάτων έναντι του WNV. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων κατέδειξαν 

την παρουσία οροθετικών περιστεριών στο Πλατύ του Νομού Ημαθίας (4 οροθετικά 

περιστέρια, ημερομηνία δειγματοληψίας: 13/06/2012), στη Σκύδρα του Νομού Πέλλας 

(2 οροθετικά περιστέρια, ημερομηνία δειγματοληψίας: 20/06/2012) και στη Νέα Σάντα 

του Νομού Κιλκίς (2 οροθετικά περιστέρια, ημερομηνία δειγματοληψίας: 07/06/2012). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν άμεσα στις αρμόδιες αρχές (Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Υγείας, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων), ούτως ώστε να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για τη λήψη όλων των 

απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενδεχόμενης νόσου στον 

άνθρωπο. 

 

2.1.6 Σχεδιασμός οροεπιδημιολογικής μελέτης αναφορικά με τον ιό του 

Δυτικού Νείλου και την ελονοσία 

2.1.6.1 Οροεπιδημιολογική μελέτη για την ελονοσία 

Το συντονισμό της διενέργειας της οροεπιδημιολογικής μελέτης για την ελονοσία έχει 

αναλάβει το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το ΚΕΕΛΠΝΟ.  



 

Ειδικό Πρόγραμμα Ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την 
ελονοσία – Ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια 

 

 

www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με τη 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

- 17 - 

Ερευνητική ομάδα: Τσερώνη Μαρία, Περβανίδου Δανάη, Γεωργακοπούλου Θεανώ, 

Καλλιμάνη Αθηνά, Δέτσης Μάριος 

Για να ελεγχθεί η ευαισθησία των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση 

των πλασμωδίων κατά τη διάρκεια της οροεπιδημιολογικής μελέτης, 

πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες σε 50 περιστατικά ελονοσίας  Pl. vivax με ενδείξεις 

«εγχώριας μετάδοσης» που διαγνώστηκαν το 2011 και 50 αρνητικοί μάρτυρες  (παιδιά 

κάτω του ενός έτους) τόσο με το αντιγόνο Pl. vivax όσο και με το αντιγόνο Pl. 

falciparum. O Dr Georges Snounou (Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Pierre και Marie 

Curie, Γαλλία) προμήθευσε το πρόγραμμα με αντιγόνα Pl. vivax και Pl. falciparum για 

τις in-house μεθόδους, ενώ για την IFA και την ELISA χρησιμοποιήθηκαν kit του 

εμπορίου. 

Ερευνητική ομάδα (δειγματοληψίες, RTDs, καταχώρηση δεδομένων): Τσερώνη 

Μαρία, Μάρκα Ανδριανή, Τσερκέζου Περσεφόνη, Καλλιμάνη Αθηνά, Μπιτσόλας 

Νικόλαος 

Ερευνητική ομάδα (εργαστηριακές αναλύσεις): Εργαστηρίου Μικροβιολογίας 

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (Τσακρής Αθανάσιος, Βρυώνη Γεωργία, 

Πιπεράκη Ευαγγελία-Θεοφανώ, Μαυρούλη Μαρία, Σταυροπούλου Αναστασία, Πολίτη 

Λήδα, Μάγειρα Γεωργία, Χριστοπούλου Βαρβάρα, Διαμαντοπούλου Γεωργία, Σπανάκης 

Νικόλαος) και Τομέα Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων Εθνικής 

Σχολής Δημόσιας Υγείας (Βακάλης Νικόλαος, Βασσάλου Ευδοκία, Ζαρζάνη Σπυριδούλα, 

Ζούνος Αθανάσιος, Κοματά Κατερίνα, Μπαλατζός Γιώργος, Μπελερή Σταυρούλα, Μπίμπα 

Αναστασία, Παπαβασιλόπουλος Βασίλης, Πατσουλά Ελίνα, Ρόδης Ιωάννης, Σπανάκος 

Γρηγόρης, Τέγος Νικόλαος) 

Στα πλαίσια της μελέτης, δημιουργήθηκε πρωτόκολλο (Παράρτημα 8) και δελτίο 

ενεργητικής αναζήτησης κρουσμάτων ελονοσίας (Παράρτημα 9) που αποτελούν και 

παραδοτέα του προγράμματος. Έως το τέλος Ιουνίου, έγιναν πάνω 600 αιμοληψίες σε 

μετανάστες προερχόμενους από ενδημικές για την ελονοσία χώρες και σε Ρομά σε τρεις 
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δράσεις, δυο στη Λακωνία και μια στο Μαραθώνα. Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν 

είναι: 

 18-21 Απριλίου 2012 στη Λακωνία (304 αιμοληψίες) 

 21-23 Ιουνίου 2012 στη Λακωνία (138 αιμοληψίες σε μετανάστες και 44 σε 

Ρομά) 

 25-26 Ιουνίου 2012 στο Μαραθώνα (124 αιμοληψίες) 

Σε όλα τα δείγματα έγιναν ταχέα διαγνωστικά τεστ (Rapid Diagnostic Tests, RDTs), 

μικροσκοπική εξέταση (Τομέας Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων), 

PCR (Τομέας Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων, Εργαστήριο 

Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών) και ορολογικός έλεγχος 

(Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών). Το Εργαστήριο 

Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τις εργαστηριακές 

αναλύσεις έχει συλλέξει και μελετήσει την αντίστοιχη βιβλιογραφία, πραγματοποίησε 

συγκριτική μελέτη ELISA / IFA για την εφαρμογή τους στην οροεπιδημιολογική μελέτη 

και έχει κάνει ήδη την παραγγελία αντιδραστηρίων ELISA/IFA για ανίχνευση 

αντισωμάτων για την ελονοσία.  

Επίσης, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων σε Epi-Info ώστε να γίνεται η καταχώρηση 

των δεδομένων που συλλέγονται από τα δελτία ενεργητικής αναζήτησης κρουσμάτων 

που συμπληρώνονται κατά τη διάρκεια των αιμοληψιών. 

 

2.1.6.2 Οροεπιδημιολογική μελέτη για τον ιό του Δυτικού Νείλου 

Ερευνητική ομάδα: Τσελέντης Ιωάννης, Ψαρουλάκη Άννα, Κεραμάρου Μαρία 

Διενεργήθηκε οροεπιδημιολογική μελέτη για τον ιό του Δυτικού Νείλου προκειμένου να 

εκτιμηθεί η συχνότητα της λοίμωξης και οι παράγοντες κινδύνου στον πληθυσμό της 

περιφέρειας Κρήτης.  

 Προσδιορισμός αντιπροσωπευτικού δείγματος αιμοδοτών 
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 Δημιουργία των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων (φόρμες συγκατάθεσης, 

ενημερωτικές επιστολές, φόρμες κίνησης), και αποστολή σε πέντε τμήματα 

αιμοδοσίας της περιφέρειας Κρήτης. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν επαφές με τα τμήματα αιμοδοσίας και το προσωπικό 

των πέντε νοσοκομείων στην περιφέρεια Κρήτης  

1. Μονάδα Αιμοδοσίας Πανεπιστημιακό Γενικού Νοσοκομείου (Γ.Ν.) Ηρακλείου 

2. Μονάδα Αιμοδοσίας Βενιζέλειου-Πανάνειου 

3. Μονάδα  Αιμοδοσίας Γ.Ν. Χανίων 

4. Μονάδα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Ρεθύμνης 

5. Μονάδα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Αγ. Νικολάου 

Η συλλογή δειγμάτων ξεκίνησε ήδη στα τρία νοσοκομεία (2, 3, 4) και αναμένεται να 

ξεκινήσει η συλλογή δειγμάτων και στα υπόλοιπα δυο (1, 5). Έχουν συγκεντρωθεί, 

δείγματα από  32 αιμοδότες (32 ορούς αίματος και 15 δείγματα ολικού αίματος). 

 

Ερευνητική ομάδα: Τσακρής Αθανάσιος, Βρυώνη Γεωργία, Πιπεράκη Ευαγγελία-

Θεοφανώ, Μαυρούλη Μαρία, Σταυροπούλου Αναστασία, Πολίτη Λήδα, Μάγειρα Γεωργία, 

Χριστοπούλου Βαρβάρα, Διαμαντοπούλου Γεωργία, Σπανάκης Νικόλαος 

Μέρος των εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων της οροεπιδημιολογικής μελέτης 

για τον ιό του Δυτικού Νείλου θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας 

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο ήδη έχει συλλέξει και μελετήσει την 

αντίστοιχη βιβλιογραφία, συνέταξε πρωτόκολλο της μελέτης και έχει γίνει η παραγγελία 

αντιδραστηρίων ELISA για ανίχνευση IgG και IgM αντισωμάτων για ιό του Δυτικού 

Νείλου. 

 

2.1.7 Ενίσχυση της επιτήρησης των νοσημάτων σε ανθρώπους 
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Ερευνητική ομάδα: Παπά Άννα, Παπαδοπούλου Ελπίδα, Τέστα Θεοδολίντα, 

Τσακαλίδου Ουρανία 

Το Εργαστήριο Αναφοράς Αρμποϊών είναι υπεύθυνο για την επιτήρηση του ιού του 

Δυτικού Νείλου. Έως τώρα έχουν εξεταστεί για IgM και IgG αντισώματα 79 δείγματα 

ορού και εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) προερχόμενα από 59 ασθενείς. Τα 

αποτελέσματα ήταν όλα αρνητικά για IgM αντισώματα για τον ιό ενώ κάποια ήταν θετικά 

μόνο για IgG. 

 

Ερευνητική ομάδα: Τσελέντης Ιωάννης, Ψαρουλάκη Άννα, Κεραμάρου Μαρία 

 Ανάπτυξη και έλεγχος ορθής λειτουργίας πρωτοκόλλου  γονοτυπικής ανίχνευσης  

και ταυτόχρονης ταυτοποίησης τεσσάρων (4) πλασμωδίων με τη μέθοδο 

multiplex real time PCR (αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης πραγματικού 

χρόνου) 

Αναπτύχθηκε πρωτόκολλο γονοτυπικής ανίχνευσης  και ταυτόχρονης ταυτοποίησης 

τεσσάρων πλασμωδίων με τη μέθοδο multiplex real time PCR (αλυσιδωτής αντίδρασης 

της πολυμεράσης πραγματικού χρόνου).  

Πραγματοποιήθηκε επιτυχής έλεγχος ορθής λειτουργίας του πρωτοκόλλου με τη χρήση 

τυφλών δειγμάτων. Για έλεγχο screening χρησιμοποιείται probe (Plasprobe) που 

ανιχνεύει όλα τα Plasmodium sp. Στην ίδια αντίδραση χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα  

εναρκτές και οι probes οι οποίοι πολλαπλασιάζουν και ανιχνεύουν αντίστοιχα τμήμα του 

18SrRNA  και των τεσσάρων ειδών πλασμωδίου. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η 

ταυτόχρονη ανίχνευση Plasmodium sp. και η ταυτοποίηση και διάκριση των ειδών  P. 

falciparum, P. vivax, P. malariae, P. οvale. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσταλεί δείγματα 

από το Κέντρο Αναφοράς Ελονοσίας προς έλεγχο. 

 

 Έλεγχος ασθενών  
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Ελέγχθηκαν δείγματα (αίμα, ορός, ΕΝΥ) από τρεις παιδιατρικούς ασθενείς με 

συμπτωματολογία εγκεφαλίτιδας που νοσηλεύτηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τα δείγματα ήταν αρνητικά για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Για 

επιβεβαίωση και περαιτέρω έλεγχο τα ίδια δείγματα απεστάλησαν στο κέντρο Αναφοράς 

Αρμποιών στη Θεσσαλονίκη (κα Παπά Α.). 

 

2.1.8 Στοχευμένες δράσεις για τον έλεγχο των δυο νοσημάτων 

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται προγράμματα ενημέρωσης που 

απευθύνονται σε: 

 εργαζόμενους των Περιφερειακών Ενοτήτων και δήμων από όλη τη χώρα 

(βιολόγους, γεωπόνους, βιολόγους, επόπτες υγείας κλπ)  

Οργάνωση ημερίδων και ομιλητές: Κεφαλούδη Χρυσοβαλάντου, Κολιόπουλος Γιώργος 

Πραγματοποιήθηκαν τρεις ημερίδες σε Λειβαδιά (28 Μαρτίου 2012), Εύβοια (4 Απριλίου 

2012) και Ανατολική Αττική (6 Απριλίου 2012) και το θέμα των ημερίδων ήταν η 

βιολογία των κουνουπιών, η αναγνώριση των ειδών, η διενέργεια δειγματοληψιών, οι 

μέθοδοι εφαρμογής και ασφαλούς χρήσης βιοκτόνων. 

 επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και τις 

Περιφερειακές Ενότητες  

Οργάνωση ημερίδων και ομιλητές: Καλλιμάνη Αθηνά, Τσερκέζου Περσεφόνη, Μάρκα 

Ανδριανή, Λιόνα Κατερίνα 

Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ενημερώσεις σε Λάρισα (23 Μαΐου 2012), Αγιά (24 Μαΐου 

2012), Πάτρα (31 Μαΐου 2012) και Λιβαδειά (20 Ιουνίου 2012) με θέμα την πρόληψη, 

διάγνωση και θεραπεία της ελονοσίας και του ιού του Δυτικού Νείλου. 

 σε ιατρούς – βιοπαθολόγους εργαζόμενους σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας  

Οργάνωση ημερίδων και ομιλητές: Βασσάλου Ευδοκία, Μπίμπα Αναστασία, 

Τσερκέζου Περσεφόνη, Μάρκα Ανδριανή, Λιόνα Κατερίνα 
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Πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές υψηλού για την ελονοσία κινδύνου με θέμα την 

εργαστηριακή διάγνωση της ελονοσίας έως το τέλος Ιουνίου. Οι ημερίδες 

πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη (3-4 Απριλίου 2012), την Καλαμάτα (1 Μαρτίου 

2012), την Κυπαρισσία (2 Μαρτίου 2012), την Αθήνα (30 Μαρτίου 2012, 05 Απριλίου 

2012, 06 Απριλίου 2012) και τη Λάρισα (20 Ιουνίου 2012). 

 

Ενδεικτικά, δίνονται σε παραρτήματα το υποστηρικτικό υλικό που δόθηκε στην ημερίδα 

που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στις 23 Μαΐου 2012, η πρόσκληση (Παράρτημα 10), 

το πρόγραμμα (Παράρτημα 11), η φόρμα αξιολόγησης της ημερίδας (Παράρτημα 12), η 

φόρμα για τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων (Παράρτημα 13) και η 

βεβαίωση που δόθηκε σε κάθε συμμετέχοντα μετά το πέρας της ημερίδας (Παράρτημα 

14). Αντίστοιχο υλικό προετοιμάστηκε για όλες τις ημερίδες που έχουν διοργανωθεί. 

 

Στα πλαίσια ενημέρωσης των ερευνητικών ομάδων για θέματα υπολειμματικών 

ψεκασμών εσωτερικών χώρων και διαβιβαστών μετάδοσης ελονοσίας 

πραγματοποιήθηκαν δυο ομιλίες από τον Dr Bogdon (ΠΟΥ-CDC), οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν στη Θήβα (5 Ιουνίου 2012) και την Αθήνα (8 Ιουνίου 2012).  

 

Τέλος, η ερευνητική ομάδα του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Κρήτης, 

συμμετείχε σε ημερίδα ενημέρωσης για τα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης από την 

ελονοσία και τον ιό του Δυτικού Νείλου που αφορούσε στην Περιφέρεια Κρήτης και 

έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης. 
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3. Προγραμματισμένες εργασίες για το επόμενο εξάμηνο 

Στο δεύτερο εξάμηνο αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις: 

 Δικτυακή πύλη: ολοκλήρωση της δικτυακής πύλης που θα αναρτηθεί στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.malwest.gr. 

 State of the art: προγραμματισμένη συνάντηση της συντακτικής ομάδας του 

state of the art και για τα δυο νοσήματα με στόχο την ολοκλήρωση του 

παραδοτέου στην αρχή του δευτέρου εξαμήνου 

 Επιτήρηση κουνουπιών: διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων (ανάλυση 

πολυμορφισμών DNA σε κουνούπια του γένους Culex, ανίχνευση του ιού του 

Δυτικού Νείλου)  των δειγμάτων κουνουπιών που συλλέγονται από την περιοχή 

της Κάρλας (Περιφέρεια Θεσσαλίας) και το Δήμο Ευρώτα (Περιφέρεια 

Πελοποννήσου). 

 Επιτήρηση πτηνών και ιπποειδών:  

o Προγραμματισμένες περαιτέρω δειγματοληψίες τόσο σε άγρια όσο και σε 

οικόσιτα πτηνά. Ακόμη θα πραγματοποιηθούν αιμοληψίες σε ιπποειδή της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας που θα γίνει εργαστηριακός έλεγχος για ανίχνευση 

αντισώματων ιού του Δυτικού Νείλου. 

o Ολοκλήρωση της συλλογής δεδομένων (εντομολογικών, κλιματικών κά) 

και δημιουργία χάρτη με χρήση GIS θα την πρόβλεψη εξάπλωσης του ιού 

του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα.  

 Οροεπιδημιολογική μελέτη για την ελονοσία:  

o Αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων της 

οροεπιδημιολογικής μελέτης σε μετανάστες 

o Η ίδια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε μετανάστες εκτιμάται ότι θα 

πραγματοποιηθεί και σε Έλληνες με στόχο τη συλλογή 600 

δειγμάτων.  

http://www.malwest.gr/


 

Ειδικό Πρόγραμμα Ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την 
ελονοσία – Ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια 

 

 

www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με τη 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

- 24 - 

 Επιτήρηση ανθρώπων για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία: τους 

επόμενους μήνες αναμένεται η ανάλυση μεγαλύτερου αριθμού δειγμάτων 

 Στοχευμένες δράσεις – πρόγραμμα ενημερώσεων: προγραμματίζονται κι άλλες 

ημερίδες ενημέρωσης τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και του κοινού.  
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Μαρία
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Πρακτικά συνάντηση εργασίας 

 

Τρίτη 7 Μαρτίου 2012 

 

 

 

Τοποθεσία : Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

Παπακυριαζή 22, 41222, Λάρισα 

Συμμετέχοντες : 

Χ. Χατζηχριστοδούλου 
Ν. Παπαδόπουλος 
Χ. Μπιλλίνης 
Α. Τσάτσαρης 
Π. Μπίρτσας 
Αλ. Γιαννακόπουλος 
Κ. Παπασπυρόπουλος 
Ν. Μπιτσόλας 
Α. Διαμαντίδης 
Χ. Κεφαλούδη 
Γ. Ιατρού 
Στ. Καλαϊτζοπούλου 
Π. Περγαντάς 
Γ. Μωραΐτης 
Ζ. Καλογνωμά 
 

Τηλεδιάσκεψη : Γ. Κολιόπουλος 
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Πρακτικά συνάντησης 

 Γεωγραφική απεικόνιση  

Αρχικά, συζητήθηκε η γεωγραφική απεικόνιση ενδιαιτημάτων και πληθυσμών 

κουνουπιών. 

Ο κ. Παπαδόπουλος πρότεινε να πραγματοποιηθεί η χαρτογράφηση κουνουπιών στη 

Σκάλα Λακωνίας και τη Θεσσαλία. 

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου εισηγήθηκε να γίνει διαχωρισμός των περιοχών ανάλογα με 

την επικινδυνότητα της εκάστοτε περιοχής, να καταχωρηθούν τα στοιχεία στο 

πρόγραμμα και μετά την επεξεργασία τους να προκύψουν τα επίπεδα επικινδυνότητας. 

Η κα Κεφαλούδη ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ κάνει χαρτογράφηση 

με βάση τα κρούσματα. 

Για την ελονοσία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 

1. Τα ιστορικά δεδομένα των κρουσμάτων 

2. Η χαρτογράφηση των μεταναστών  

3. Οι περιοχές που μένουν αθίγγανοι  

4. Τα δεδομένα πεδίου από τη συλλογή κουνουπιών (όπως για παράδειγμα η μελέτη 

της Οικοανάπτυξης) 

O κ. Μπίρτσας επισήμανε ότι για τον ιό του Δυτικού Νείλου θα πρέπει να εστιαστούν 

μικρές περιοχές. 

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου πρότεινε να γίνει η χαρτογράφηση σε επίπεδo χώρας και να 

χωριστούν οι Περιφερειακές Ενότητες ανάλογα με την επικινδυνότητα τους. 

Η εκπρόσωπος της εταιρείας Οικοανάπτυξης, κα Καλαϊτζοπούλου, ενημέρωσε  για  τη 

διαδικασία συλλογής δεδομένων του ECDC που χρησιμοποίησε στοιχεία Corin, δείκτες 

βλάστησης, κλιματικά δεδομένα, υδροτόπους και εστίασαν περισσότερο στην 

Πελοπόννησο λόγω θερμοκρασίας. 
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Ο κ. Χατζηχριστοδούλου πρότεινε να συλλεχθούν δεδομένα από όπου είναι εφικτό, 

όπως από Corin, και να ακολουθηθεί η μεθοδολογία του ECDC αλλά με 

επικαιροποιημένα δεδομένα (π.χ. αριθμός ψεκασμών ανά περιοχή). 

Ο κ. Παπαδόπουλος πρότεινε να ληφθούν πιο γενικά, αδρά στοιχεία π.χ. εκτίμηση της 

επικινδυνότητας σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων.  

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου επισήμανε ότι αυτό θα χρειαστεί και σε άλλο επίπεδο π.χ. 

επαλήθευσης των επιπέδων που χρησιμοποιεί το ΚΕΕΛΠΝΟ και έπειτα τα δεδομένα να 

σταλούν στο ECDC. 

Ο κ. Παπαδόπουλος επισήμανε ότι:  

1. χρειαζόμαστε χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων σε επίπεδο δήμων 

2. δημογραφικά στοιχεία (αγροτικές περιοχές, επάγγελμα) 

3. κλιματολογικά δεδομένα 

4. ιστορικά στοιχεία προηγούμενων κρουσμάτων. 

Αποφασίστηκε: 

 Η κα. Κεφαλούδη να συντονίσει τη συλλογή δεδομένων από το ΚΕΕΛΠΝΟ 

(κρούσματα, μετανάστες κλπ) 

 Ο κ. Παπαδόπουλος και ο κ. Διαμαντίδης να συντονίσει τη συλλογή των 

δεδομένων από την ΕΜΥ 

 Ο κ. Μπιλλίνης με τον κ. Γιαννακόπουλο να συντονίσουν τα στατιστικά 

 Ο κ. Παπασπυρόπουλος να αναλάβει τα μαθηματικά μοντέλα.  

Ακόμη, τα δεδομένα σε ότι αφορά στη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις ανά μήνα για 

τα 30 τελευταία χρόνια και τα περσινά δεδομένα για τους μήνες Μάιο μέχρι Οκτώβριο 

για όλη την Ελλάδα θα ληφθούν από την ΕΜΥ ή το site του FAO. Τα δημογραφικά 

στοιχεία θα ληφθούν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 

Να γίνει χαρτογράφηση σε: 
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1. επίπεδο χώρας   

2. Βοιωτία και Λακωνία (ένα επίπεδο πιο κάτω δηλαδή σε Περιφερειακή Ενότητα)           

3. επίπεδο Δήμων  

Θα διερευνηθεί αν τα shapefiles για την χαρτογράφηση είναι διαθέσιμα από το 

ΚΕΕΛΠΝΟ, στα πλαίσια προηγούμενων δράσεων.            

Ο κ. Τσάτσαρης με τον κ. Γιαννακόπουλο θα σχεδιάσουν τη βάση δεδομένων και ο κ. 

Μπιτσόλας θα την υλοποιήσει / αναπτύξει σε περιβάλλον MS Access / Epi Info.       

Ο κ. Παπαδόπουλος πρότεινε να γίνει χαρτογράφηση  του ενδιαιτήματος στην Λακωνία 

σε ότι αφορά στην ελονοσία και τη Θεσσαλία για τον ιό του Δυτικού Νείλου.            

 

 Τηλεδιάσκεψη με τον κ. Κολιόπουλο 

Αφού ενημερώθηκε ο κ. Κολιόπουλος για τα παραπάνω επισήμανε ότι πρέπει να 

φτιαχτεί μια τυποποιημένη φόρμα έτσι ώστε μαζί με τις παγίδες να καταγραφούν και τα 

ενδιαιτήματα γύρω από τις παγίδες. 

Ο κ. Γιαννακόπουλος πρότεινε να συλλεχθούν ψηφιακά με τη χρήση Worldview2 με 

δεδομένα Radar τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα να ληφθούν τηλεσκοπικά δεδομένα 

για όλους τους τύπους ενδιαιτημάτων με απόσταση 50-70 εκατοστών από την επιφάνεια 

του εδάφους. 

Ο κ. Κολιόπουλος ενημέρωσε ότι δε χρειαζόμαστε τέτοια δεδομένα.  

Ο κ. Ιατρού έχει τα χαρτογραφημένα δεδομένα του Δήμου Ευρώτα και τα υπόλοιπα 

επιφανειακά και ο κ. Περγαντάς του Νομού Βοιωτίας και τα οποία θα διαθέσουν για τις 

ανάγκες του Προγράμματος. 

Επίσης, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν και τα δεδομένα από τη Νέα Ζηλανδία π.χ. 

για την τοποθέτηση των παγίδων. 

Σε επόμενο στάδιο θα πρέπει να συνδεθούν τα κρούσματα με τις 
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κουνουποκτονίες και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που αυξάνουν τον πληθυσμό 

των κουνουπιών. 

Ο κ. Περγαντάς επισήμανε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία αεροψεκασμών και θα ήταν 

συνετό να εισηγηθούμε στους υπεύθυνους ώστε να αρχίσουν να καταγράφουν. 

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου πρότεινε να συλλέξουμε στοιχεία - δεδομένα τόσο από 

επίγειους όσο και από εναέριους ψεκασμούς ώστε και οι δυο τύποι ψεκασμών να μπούνε 

στο μοντέλο. Ακόμη να ετοιμαστεί εκπαιδευτικό υλικό για τους επόπτες Δημόσιας Υγείας 

ώστε να ελέγχουν αυτούς που ψεκάζουν. 

Ο κ. Μπιλλίνης σε ότι αφορά στα πτηνά πρότεινε να: 

 γίνει μια αδρή απεικόνιση σε όλη την Ελλάδα 

 καθοριστούν οι μεταναστατευτικοί διάδρομοι και οι μεταναστευτικές περίοδοι  

 γίνει μια αδρή εκτίμηση κινδύνου σε Ανατολική Αττική, Θεσσαλία και 

Μακεδονία (ποτάμια) 

Επίσης, αποφασίστηκε να υπάρχει μια κοινή περιοχή για παγίδες πουλιών και 

κουνουπιών για τον κ. Μπιλλίνη και τον κ. Παπαδόπουλο και ότι ο κ. Μπιλλίνης θα 

ερευνήσει τα άγρια πουλιά και ο κ. Δόβας τα οικόσιτα. 

Σε ότι αφορά στα ιπποειδή θα γίνει μια αντίστοιχη αδρή απεικόνιση. 

Το ΚΕΕΛΠΝΟ θα δώσει τα δεδομένα για την εξάπλωση των νοσημάτων στον κ. Μπιλλίνη 

και τον κ. Παπαδόπουλο. 

 

 Λογισμικά πακέτα που θα χρησιμοποιηθούν  

Αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό πακέτο GIS ArcGIS (ArcGIS ArcInfo και 

ArcGIS Server) . 

Ο κ. Μπιλλίνης εισηγήθηκε την αγορά του λογισμικού πακέτου Mathematica το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί από τον κ. Παπασπυρόπουλο για τη δημιουργία των 
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μαθηματικών μοντέλων που απαιτούνται από το πρόγραμμα.  

Ο κ. Παπασπυρόπουλος εισηγήθηκε την αγορά  του μαθηματικού-στατικού λογισμικού 

πακέτου CANOCO GIS για τη χαρτογράφηση.  

 

 Διερεύνηση πηγών φορέων για αναζήτηση των δεδομένων - Εκτίμηση 

κόστους 

Το δεύτερο μέρος της συνάντησης αφορούσε τη διερεύνηση των πηγών και φορέων για 

την αναζήτηση των δεδομένων που θα ήταν χρήσιμα για τη χαρτογράφηση. 

Αποφασίστηκε ότι οι φορείς που υπάρχει η δυνατότητα να συνεργαστεί το ΕΣΠΑ θα είναι 

οι: 

 ΟΠΕΚΕΠΕ  

 ΕΛΚΕΘΕ (για την καλή ποιότητα των υδάτων στη Λακωνία) 

Ο κ. Τσάτσαρης μπορεί να δώσει στοιχεία από την προσωπική του βάση δεδομένων για 

τα στοιχεία από έρευνες του ECDC. 

 

 Επιλογή ψηφιακών δεδομένων – χαρτών προς αγορά 

Θα ετοιμαστούν επιστολές οι οποίες θα σταλούν στους κατάλληλους φορείς για την 

συλλογή δεδομένων και χαρτών που χρειάζονται για την υλοποίηση του Προγράμματος. 

 

 Άλλα θέματα 

Χρήση μαθηματικών μοντέλων  

Ο κ. Τσάτσαρης πρότεινε να: 

 γίνουν χωρικά μοντέλα αξιολογώντας διάφορους παράγοντες όπως π.χ. 

σχέσης γειτνίασης.   
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 γίνει μοντέλο πρόβλεψης και να δημοσιευθεί.  

 χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα από την έρευνα για τα κουνούπια που 

πραγματοποίησε η εταιρεία Οικοανάπτυξη. 

 εξεταστεί η πιθανότητα συνεργασίας με τον κ. Δεμίρη που  χρησιμοποιεί 

μαθηματικά μοντέλα. 

Τέλος, προτάθηκε να πραγματοποιηθεί η οροεπιδημιολογική μελέτη σε τρεις περιοχές 

και να γίνει και δειγματοληψία από ανθρώπους ομάδων υψηλού κινδύνου. 
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Πρακτικά συνάντησης 

 Δικτυακή πύλη ΕΣΠΑ 

Συζητήθηκε στη δικτυακή πύλη να υπάρχει μια περιοχή εξουσιοδοτημένων χρηστών 

(members area). Η περιοχή αυτή θα διαιρείται σε τρία μέρη, τα εντομολογικά 

δεδομένα, τα γεωπληροφοριακά συστήματα (GIS) και ένα forum.  

Η περιοχή των εντομολογικών δεδομένων θα χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους 

τμήματα: 

1. Δελτίο εντομολογικής επιτήρησης 

2. Δελτίο παρακολούθησης εντομοκτονιών 

3. Ιστορικά δεδομένα για τα κουνούπια 

4. Υλικό για τα κουνούπια που θα αφορά κοινό και επαγγελματίες υγείας 

Πιο αναλυτικά, το δελτίο εντομολογικής επιτήρησης έχει ήδη συζητηθεί από τον κ. 

Παπαδόπουλο και τον κ. Κολιόπουλο. Θα οριστικοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες από 

τον κ. Παπαδόπουλο και τον κ. Διαμαντίδη, θα σταλεί στον κ. Κολιόπουλο για 

σχολιασμό, θα οριστικοποιηθεί και θα σταλεί στον κ. Μπιτσόλα ώστε να αρχίσει να 

ετοιμάζεται η αντίστοιχη βάση δεδομένων. Οι εταιρείες που έχουν αναλάβει την 

επιτήρηση κουνουπιών θα έχουν κωδικό πρόσβασης για τη βάση δεδομένων και θα 

εισέρχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (προτάθηκε μια φορά την εβδομάδα) για 

να καταχωρούν τα στοιχεία που αφορούν στα κουνούπια. 

Το δελτίο παρακολούθησης εντομοκτονιών θα προετοιμαστεί από τον κ. Κολιόπουλο, 

θα σχολιαστεί από τον κ. Παπαδόπουλο, θα οριστικοποιηθεί και θα σταλεί στον κ. 

Μπιτσόλα ώστε να προετοιμαστεί η αντίστοιχη βάση δεδομένων. Αρχικά, το δελτίο 

παρακολούθησης εντομοκτονιών θα συμπληρώνεται με στοιχεία για το δήμο Ευρώτα 

και τη Θήβα, ενώ στη συνέχεια μπορεί να επεκταθεί.  

Επίσης, θα συλλεχθούν από τον κ. Διαμαντίδη τα ιστορικά δεδομένα για τα 

κουνούπια, δημοσιευμένα και μη. Από τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα 
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δημιουργηθούν θεματικοί χάρτες για την κατανομή των κουνουπιών στην Ελλάδα. 

Τέλος, το υλικό που θα αναρτηθεί στη σελίδα για το κοινό θα περιέχει βασικές 

πληροφορίες για τα κουνούπια και μέτρα προστασίας από αυτά, ενώ για τους 

επαγγελματίες υγείας θα αναρτηθεί ένα τμήμα του state of the art για τα κουνούπια 

τόσο για τον ιό του Δυτικού Νείλου όσο και για την ελονοσία. 

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την ύπαρξη ενός 

ευρωπαϊκού δικτύου για ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές (VBORNET). Ο 

κ. Χατζηχριστοδούλου πρότεινε να γραφεί μια επιστολή από τον κ. Διαμαντίδη και 

την κα Τσερκέζου στον υπεύθυνο του προγράμματος για να συζητηθεί πιθανή 

συνεργασία και συμμετοχή του προγράμματος ΕΣΠΑ.    

 Τηλεδιάσκεψη με τον κ. Κολιόπουλο και τον κ. Εμμανουήλ 

Ο κ. Παπαδόπουλος ενημέρωσε τον κ. Κολιόπουλο και τον κ. Εμμανουήλ για τα 

θέματα που ειπώθηκαν πριν την τηλεδιάσκεψη.  

Ο κ. Κολιόπουλος και ο κ. Εμμανουήλ θα συνεισφέρει στη συλλογή των ιστορικών 

δεδομένων αναφορικά με τα κουνούπια. Ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες ότι πολλά 

από τα αδημοσίευτα δεδομένα της κας Σαμανίδου βρίσκονται στην ΕΣΔΥ, κάποια 

αδημοσίευτα στοιχεία έχει επίσης το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ενώ 

κάποιες μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές για κουνούπια που έχουν 

πραγματοποιηθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν.  

Ο κ. Εμμανουήλ τόνισε ότι στο αδημοσίευτο υλικό χρειάζεται να γίνει μια κριτική 

αξιολόγηση για την ορθότητα των πληροφοριών και μετά να αναρτηθεί στη δικτυακή 

πύλη. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν με αυτό. 

Ο κ. Κολιόπουλος ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την ύπαρξη του ευρωπαϊκού 

δικτύου VBORNET που αποτελεί πρόγραμμα του ECDC. Πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα 

αποτελείται από τέσσερα πακέτα εργασίας, το ένα εκ των οποίων αφορά στα 

κουνούπια. Ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι στο δίκτυο υπάρχουν κάποιες 
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φόρμες οι οποίες συμπληρώνονται από οποιονδήποτε, από επιστημονικό προσωπικό 

έως ιδιώτες και ερασιτέχνες. Στη συνέχεια, μια επιστημονική επιτροπή αξιολογεί τα 

δεδομένα και τα αναρτά στο διαδίκτυο. Ο κ. Παπαδόπουλος ενημέρωσε τον κ. 

Κολιόπουλο ότι συζητήθηκε το θέμα από τον κ. Χατζηχριστοδούλου πριν την 

τηλεδιάσκεψη και ότι αποφασίστηκε να γραφεί επιστολή για να υπάρξει συνεργασία 

και σύνδεση του ΕΣΠΑ στο δίκτυο. Ο κ. Χατζηχριστοδούλου πρόσθεσε και το 

ενδεχόμενο στο μέλλον να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση μεταξύ του συντονιστή 

του VBORNET και μελών της επιστημονικής ομάδας του ΕΣΠΑ στη Στοκχόλμη.  

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου ρώτησε τον κ. Κολιόπουλο αν ασχολείται με την 

ανθεκτικότητα των κουνουπιών σε εντομοκτόνα. Ο κ. Κολιόπουλος απάντησε ότι 

πραγματοποιεί βιοδοκιμές σε κοινά κουνούπια από τη Λακωνία. 

Ο κ. Εμμανουήλ ρωτήθηκε σχετικά με τη συνάντηση της Δευτέρας 14 Μαΐου στη 

Λακωνία. Ενημέρωσε ότι η συνάντηση είχε μεγάλη προσέλευση γεωπόνων και άλλων 

ενδιαφερομένων. Επίσης, πρότεινε τη δημιουργία κάποιου φυλλαδίου σχετικά με το 

θέμα της συνάντησης και πρόσθεσε σχετικά με τους εσωτερικούς ψεκασμούς ότι για 

να εφαρμοστούν χρειάζεται πρώτα να βρεθούν κουνούπια Anopheles ή κρούσματα. 

Επίσης, ανέφερε ότι οι εσωτερικοί υπολειμματικοί ψεκασμοί θα πραγματοποιούνται 

σε ακτίνα 400 m είτε από το σημείο διαμονής νέου ή παλαιού  κρούσματος είτε από 

την εστία ευρέσεως των Anopheles του περσινού έτους. Ο κ. Χατζηχριστοδούλου 

ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα και παρακάλεσε να σταλούν γραπτώς τόσο 

στον ίδιο όσο και στο δήμαρχο Ευρώτα οι αποφάσεις. Ο κ. Κολιόπουλος ρώτησε για 

το ποιος θα χρηματοδοτήσει αυτή τη δράση. Ο κ. Εμμανουήλ είπε ότι δεν γνωρίζει 

λεπτομέρειες επ’ αυτού αλλά πιστεύει ότι οι ψεκασμοί θα γίνουν από ανάδοχη 

εταιρεία που έχει αναλάβει τις εντομοκτονίες στο δήμο Ευρώτα.  

Ο κ. Εμμανουήλ ανέφερε και το θέμα της αγοράς εμποτισμένων με εντομοκτόνο 

κουνουπιέρων (bednets) και ρώτησε σε τι φάση βρίσκεται το θέμα. Ο κ. 

Κολιόπουλος ενημέρωσε ότι η κα Κεφαλούδη έχει συντάξει μια επιστολή που θα 

σταλεί στο Υπουργείο σχετικά με την αγορά  bednets ώστε να εγκριθεί και να 



 

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου 
και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική 
επικράτεια. 

 

 

 

www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

- 5 - 

υπογραφεί από το γενικό γραμματέα του Υπουργείου και στη συνέχεια να 

πραγματοποιηθεί.   

 Ενημέρωση για τη χρηματοδότηση του προγράμματος  

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι θα δοθεί στο 

πρόγραμμα το ένα τρίτο του προϋπολογισμού για το 2012. Την Τετάρτη 9 Μαΐου 

στάλθηκε επιστολή από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο 

Υπουργείο Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση όλων των ΕΣΠΑ. Οπότε στη συνέχεια 

θα γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα υπογραφεί 

ένα έγγραφο κατανομής κονδυλίων. Έπειτα από 15 ημέρες θα κατατεθεί το ποσό 

που αναλογεί στο πρόγραμμα στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. 

Η κα Καλογνωμά ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι κάποιες από τις συμβάσεις 

έργου που προσωπικού που θα εργαστεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ έχουν ήδη υπογραφεί 

και έχουν αναρτηθεί στον ΑΣΕΠ άλλες τρεις προκηρύξεις που αφορούν στο 

προσωπικό. Επίσης, ενημέρωσε ότι οι παραγγελίες αναλωσίμων και εξοπλισμού 

έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται ώστε να αρχίσουν οι εργαστηριακές αναλύσεις. 

 Συνεργασία του κ. Μαμούρη (Καθηγητής Γενετικής Ζωικών Πληθυσμών, 

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) με το ΕΣΠΑ 

Ο κ. Μαμούρης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τα πεδία που μπορεί να 

δραστηριοποιηθεί το εργαστήριο γενετικής. Ο κ. Μαμούρης μπορεί να κάνει: 

- Μοριακή ταυτοποίηση σε κουνούπια 

- Γενετικό αποτύπωμα ανθεκτικότητας κουνουπιών σε εντομοκτόνα 

- Ανθεκτικότητα ανθρώπων στον ιό του Δυτικού Νείλου, γονίδια 

ανθεκτικότητας 

- Ανθεκτικότητα πτηνών στον ιό του Δυτικού Νείλου, γονίδια 

ανθεκτικότητας 



 

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου 
και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική 
επικράτεια. 

 

 

 

www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

- 6 - 

Από τη συντονιστική επιτροπή προτάθηκε τη δράση για τη γενετική ανάλυση των 

κουνουπιών του είδους Culex pipiens να αναλάβει να την υλοποιήσει ο κ. 

Μαμούρης αντί του κ. Τσακρή που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Από τον κ. 

Μαμούρη ζητήθηκε να ετοιμάσει ένα πρωτόκολλο σχετικά με το θέμα.  

 Παγίδες για κουνούπια 

Ο κ. Παπαδόπουλος και ο κ. Διαμαντίδης ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες ότι 

προμηθευτήκαν τις παγίδες για τη σύλληψη των κουνουπιών. Πρόσθεσαν ότι έγινε 

έρευνα αγοράς για τις παγίδες τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Τελικά 

επιλέχθηκαν οι παγίδες που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη τόσο λόγω χαμηλότερου 

κόστους όσο και λόγω πιο εύκολης αγοράς σε σχέση με αυτές από τις ΗΠΑ. 

Ενημέρωσαν, επίσης, ότι έγιναν ήδη δυο επισκέψεις στην Κάρλα όπου θα 

τοποθετηθούν οι παγίδες και ότι τις προσεχείς ημέρες θα γίνει η τοποθέτηση τους. 

 Τηλεδιάσκεψη με την κα Παπά 

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου ενημέρωσε την κα Παπά για το σκοπό της συνάντησης και 

το τι είχε ειπωθεί. Η κα Παπά ρώτησε πόση χρειάζεται να είναι η έκταση του state of 

the art για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο κ. Χατζηχριστοδούλου είπε ότι πρέπει να 

δίνονται όλες οι πληροφορίες αλλά σε αδρές γραμμές και όχι πολύ λεπτομερώς, 

ώστε να μην είναι εξαιρετικά μεγάλη η έκταση και να είναι αναγνώσιμο. Επίσης, η κα 

Παπά ρώτησε σε ποιες χώρες πρέπει να εστιαστεί το state of the art. Ο κ. 

Χατζηχριστοδούλου πρότεινε να εστιαστεί στην Ελλάδα για την οποία δεν υπάρχουν 

πολλά δεδομένα. 

Επίσης, προτάθηκε στην κα Παπά να συνεργαστεί με τον κ. Μαμούρη προκειμένου 

να βρεθούν γονίδια ανθεκτικότητας στους ανθρώπους αναφορικά με τον ιό του 

Δυτικού Νείλου. Ο κ. Μαμούρης ενημέρωσε την κα Παπά ότι βιβλιογραφικά 

αναφέρονται είκοσι (20) γονίδια ανθεκτικότητας εκ των οποίων τα εννέα (9) είναι τα 

σημαντικά. Ο ίδιος πρότεινε αρχικά να ελεγχθούν δυο ή τρία γονίδια και στην 

περίπτωση που βρεθεί κάτι να ελεγχθούν περισσότερα. Για τον έλεγχο απαιτείται 
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δείγμα DNA είτε από ιστό είτε από οτιδήποτε μπορεί να απομονωθεί DNA. O κ. 

Χατζηχριστοδούλου πρότεινε να εξεταστούν αρχικά παλιά δείγματα που πιθανόν θα 

είχε κρατήσει η κα Παπά από κρούσματα των προηγούμενων ετών. Πιθανώς τα παλιά 

δείγματα να μην είναι κατάλληλα οπότε προτάθηκε να συλλεχθούν δείγματα από τα 

νέα κρούσματα.  Το δείγμα που θα λαμβάνεται θα είναι ολικό αίμα όπως συνέστησε η 

κα Κυρίτση και θα αφορά ανθρώπους άνω των 65 ετών. Ο κ. Χατζηχριστοδούλου 

πρότεινε στον κ. Μαμούρη να προετοιμάσει ένα πρωτόκολλο για τον παραπάνω 

έλεγχο.  

Επίσης, η κα Παπά ενημερώθηκε για τις εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά του 

προγράμματος. 

 Ιός του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή 

Ο κ. Τόντης ρωτήθηκε για το πόσα άλογα βρίσκονται στη Θεσσαλία και απάντησε θα 

σταλούν σχετικές επιστολές στους αρμόδιους φορείς, ώστε να σταλούν τα δεδομένα 

και τα θετικά περσινά κρούσματα ιπποειδών με ιό του Δυτικού Νείλου. 

Ο κ. Τόντης ρώτησε σχετικά με τις προκηρύξεις για το προσωπικό και την 

παραγγελία αναλωσίμων. Ενημερώθηκε ότι η προκήρυξη για τον ερευνητή που θα 

απασχοληθεί στο εργαστήριο του έχει αναρτηθεί στον ΑΣΕΠ και ότι μπορεί να αρχίσει 

τις παραγγελίες αναλωσίμων. 

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου ρώτησε για το πόσο δείγματα θα εξεταστούν κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος. Ο κ. Τόντης απάντησε ότι εκτιμά να εξεταστούν δέκα 

(10) νεκρά ιπποειδή και 50 νεκρά πτηνά (άγρια και οικόσιτα) κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος. Παράλληλα συζητήθηκε πρόγραμμα ελέγχου ιπποειδών σαν πρώιμος 

δείκτης μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου.  

Ο κ. Τόντης χρειάζεται να δώσει υλικό για τον ιό του Δυτικό Νείλου στα ιπποειδή για 

τη δικτυακή πύλη και να γραφεί και το state of the art για τον ιό του Δυικού Νείλου 

σε ιπποειδή.  
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 Ενεργητική αναζήτηση κρουσμάτων ελονοσίας σε μετανάστες στη Λακωνία 

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι στη δράση στη Λακωνία 

(18-21 Απριλίου 2012) έγιναν πάνω από 300 αιμοληψίες μεταναστών. Σε όλα τα 

δείγματα έγιναν ταχέα διαγνωστικά τεστ (RDTs) τα οποία ήταν όλα αρνητικά. Έπειτα 

από την ΕΣΔΥ, έγινε PCR σε όλα τα δείγματα και τα αποτελέσματά της ήταν 

αρνητικά. Εκκρεμούν τα αποτελέσματα του ορολογικού ελέγχου από το εργαστήριο 

μικροβιολιογίας. Επίσης, ο κ. Χατζηχριστοδούλου τόνισε ότι η δράση στη Λακωνία θα 

επαναληφθεί σε μεγαλύτερο δείγμα και θα γίνει όμοια με χρήση RDTs και στις πύλες 

εισόδου στον Έβρο. 

 Ενημέρωση για τα πτηνά και τα GIS 

Ο κ. Μπιλλίνης ρώτησε για το αν μπορεί να παραγγείλει παγίδες και η απάντηση 

ήταν θετική οπότε θα το δρομολογήσει. 

Ο κ. Μπιλλίνης θα στείλει στον κ. Μπιτσόλα τις τεχνικές προδιαγραφές για την αγορά 

και προμήθεια τριών συσκευών GPS και αντίστοιχων λογισμικών.  

Ο κ. Γιαννακόπουλος δημιούργησε μεταβλητές για τη γεωβάση για να 

χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο γεωγραφικής απεικόνισης των δεδομένων.  

Επίσης, ο κ. Μπιλλίνης ενημέρωσε ότι θα δημιουργηθεί με βάση τα δεδομένα που 

έχουν συλλεχθεί μαθηματικό μοντέλο χρονικής πρόβλεψης εμφάνισης κρουσμάτων 

του ιού του Δυτικού Νείλου. Το μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί αρχικά για τις περιοχές 

της Αττικής και της Νότιας Ελλάδας με προοπτικά να επεκταθεί και στην υπόλοιπη 

επικράτεια. Για την ελονοσία έχει ήδη γίνει ένα πρώτο πολυπαραγοντικό χωρικό 

μοντέλο στην περιφέρεια Πελοποννήσου χωρίς όμως να περιλαμβάνει ακόμα τη 

μεταβλητή των μεταναστών (πρέπει να συνδεθεί η βάση δεδομένων excel του 

Υπουργείου Εσωτερικών με τα πολύγωνα των Καλλικρατικών Δήμων σε μορφή GIS 

(SHAPEFILE). έχει πάρα πολύ δουλειά να γίνει για όλη την επικράτεια). Το μοντέλο 

θα ξανατρέξει όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω Γεωγραφική βάση δεδομένων καθώς 



 

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου 
και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική 
επικράτεια. 

 

 

 

www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

- 9 - 

και όταν λάβουμε τα κλιματικά δεδομένα από την ΕΜΥ, με τη βοήθεια ατόμου του 

Τμήματος Ιατρικής του Π.Θ. 

 Τηλεδιάσκεψη με την κα Περβανίδου (ΚΕΕΛΠΝΟ) 

Η κ. Περβανίδου ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τη κίνηση του ΚΕΕΛΠΝΟ να 

στείλει επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο με τη σειρά του ενημέρωσε τις 

Περιφέρειες και τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να συλλεχθούν 

στοιχεία από τους δήμους σχετικά με τον αριθμό των μεταναστών που υπάρχει σε 

κάθε δήμο. Δυο Διευθύνσεις Δημόσιας υγείας επικοινώνησαν τηλεφωνικά, η μία εκ 

των οποίων δήλωσε ότι δεν είναι αρμόδια να προωθήσει το αίτημα αυτό στους 

δήμους. 

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου πρότεινε να γίνει τηλεφωνική επικοινωνία με τους δήμους 

για να συλλεχθούν τα στοιχεία πιο άμεσα. 

 Εύρεση ακρωνύμου για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ   

Από τον κ. Χατζηχριστοδούλου και την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Υγιεινής 

και επιδημιολογίας προτείνεται το MALWEST (MALARIA, WEST NILE VIRUS) να 

χρησιμοποιείται ως ακρώνυμο του προγράμματος.  
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1. Στόχοι συνάντησης  

 

Οι στόχοι της εναρκτήριας συνάντησης ήταν:  

i) η συζήτηση και ο προγραμματισμός της επίτευξης των στόχων του προγράμματος,  

ii) η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα ελονοσίας και ιού του Δυτικού 

Νείλου από ειδικούς της Ευρώπης 

iii) η γνωριμία των συνεργαζόμενων φορέων 

Το πρόγραμμα της συνάντησης δίνεται στο Παράρτημα 1. 
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2. Συμμετέχοντες 

 

Στην εναρκτήρια συνάντηση του «Ειδικού προγράμματος ελέγχου για τον ιό του 

Δυτικού Νείλου και την ελονοσία - Ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» 

συμμετείχαν 77 άτομα. Οι 26 συμμετέχοντες προέρχονταν από τους συνεργαζόμενους 

φορείς του προγράμματος, ενώ οι 46 προέρχονταν από υπηρεσίες ή οργανισμούς με 

άμεση σχέση με το αντικείμενο του προγράμματος (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων 

Ερευνών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιατροί χωρίς σύνορα, 

Νοσοκομεία των περιφερειών κλπ).  

Στην εναρκτήρια συνάντηση είχαν προσκληθεί πέντε ομιλητές από την Ευρώπη για να 

καταθέσουν την άποψη τους και να μεταδώσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους 

κυρίως όσον αφορά στην ελονοσία. Πιο συγκεκριμένα, οι ξένοι συμμετέχοντες ήταν οι: 

 Dr Martin De Smet (Leader of the MSF Malaria Working Group, Belgium) 

 Dr Philippe Gillet (Institute of Tropical Medicine, Department of Clinical Sciences, 

Unit of Tropical Laboratory Medicine, Belgium) 

 Dr Georges Snounou (Faculty of Medicine, University of Pierre and Marie Curie) 

 Dr Wim Van Bortel και Dr Herve Zeller (Office of the Chief Scientist, Emerging and 

vector-borne diseases, European Center for Disease Prevention and Control) 

Η λίστα με τους συμμετέχοντες δίνεται στο Παράρτημα 2. 
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3.  Πρακτικά συνάντησης 

 Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012 

3.1  Χαιρετισμοί  

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνάντησης για το 

«Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία - 

Ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια». 

Η κα Κρεμαστινού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και κάλεσε την κα Αναστασία 

Πανταζοπούλου (Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης) να απευθύνει χαιρετισμό. 

Η κα Πανταζοπούλου χαιρέτισε τη συνάντηση και επισήμανε ότι τη Δημόσια Υγεία 

την απασχολεί το θέμα των λοιμωδών νοσημάτων και ότι αποτελεί πρώτη 

προτεραιότητα η αντιμετώπιση τους. Επίσης, επισήμανε ότι στις προτεραιότητες 

προστέθηκε προσφάτως και η αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου και της 

ελονοσίας. Τόνισε ακόμη ότι στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

λειτουργεί επιτροπή τροπικών νοσημάτων που σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Γεωργίας  είναι υπεύθυνη για τις εντομοκτονίες και τις οδηγίες προς τις εταιρείες που 

τις αναλαμβάνουν. Ακόμη είπε ότι πραγματοποιήθηκε  πρόσφατα συνάντηση στο 

ECDC που ασχολήθηκε με  το θέμα της ελονοσίας στη Λακωνία και τις πιθανές 

συνέπειες του στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η κα Πανταζοπούλου θέλοντας να επισημάνει 

τη χρησιμότητα του προγράμματος έθεσε το ερώτημα γιατί στη Γαλλία έχουν 

καταγραφεί κρούσματα ελονοσίας σε μετανάστες αλλά δεν υπάρχει καμία καταγραφή 

σε τοπικό επίπεδο. Σε αντίθεση, στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί κρούσματα 

ελονοσίας και στον τοπικό πληθυσμό.  

Ο κ. Βακάλης καλωσόρισε τους ξένους προσκεκλημένους και τους σύστησε στους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες.  

Στη συνέχεια η κα Κρεμαστινού ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι το 
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ΚΕΕΛΠΝΟ έχει δημιουργήσει ένα Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για την ελονοσία το 

οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ. Τέλος, πρόσθεσε ότι το 

ΚΕΕΛΠΝΟ θα λάβει υπόψη του τα συμπεράσματα της εναρκτήριας συνάντησης για 

να οριστικοποιήσει το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης. 

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου παρουσίασε το πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα τους 

συνεργαζόμενους φορείς, τους στόχους και τις δράσεις του κάθε πακέτου εργασίας. 

Τέλος, τόνισε ότι η ομαδικότητα μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων του 

προγράμματος (Παράρτημα 3).  

 

3.2  Διαλέξεις από Έλληνες ομιλητές 

Η κα Μπάκα παρουσίασε συνοπτικά τις επιδημίες λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού  

Νείλου στην Ελλάδα για τη χρονική περίοδο 2010-2011 (Παράρτημα 4). 

Ο κ. Ντάνης παρουσίασε συνοπτικά την κατάσταση σχετικά με την ελονοσία στην 

Ελλάδα για τη χρονική περίοδο 2009-2011 (Παράρτημα 5). 

Η κα Πολίτη παρουσίασε τα μέτρα για την ασφάλεια του αίματος έναντι της λοίμωξης 

από τον ιό του Δυτικού Νείλου (2010-2011) και την ελονοσία (2009-2011) στην 

Ελλάδα (Παράρτημα 6). 

 

3.3  Διαλέξεις από εντομολογικές μελέτες στην Ελλάδα 

Ο κ. Βακάλης προλόγισε την παρουσία στην εναρκτήρια συνάντηση του 

προγράμματος ιδιωτικών εταιρειών που ασχολούνται με εντομολογικές μελέτες σε 

συνεργασία με διάφορους κρατικούς φορείς.  

Ο κ. Μουρελάτος παρουσίασε την εντομολογική μελέτη που έχει κάνει για το 

ΚΕΕΛΠΝΟ η εταιρεία «Οικο-ανάπτυξη» για το έτος 2011 (Παράρτημα 7). 

Ο κ. Περγαντάς παρουσίασε το σχέδιο καταπολέμησης των κουνουπιών στην 
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Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που ανέλαβε η εταιρεία «Βιο-εφαρμογές» για το 

έτος 2011 (Παράρτημα 8). 

 

3.4  Διαλέξεις από ξένους ομιλητές 

Ο Dr Wim Van Bortel παρουσίασε την εκτίμηση κινδύνου για την ελονοσία στην 

Ευρώπη με βάση τα στοιχεία του ECDC (Παράρτημα 9). 

Ο Dr Philippe Gillet παρουσίασε τις νέες εξελίξεις σχετικά με τη διάγνωση της 

ελονοσίας (Παράρτημα 10). Μετά το τέλος της παρουσίασης του, πολλοί από τους 

συμμετέχοντες έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την ευαισθησία των διάγνωστικών 

μεθόδων σε ασυμπτωματικά περιστατικά και αν υπάρχει σχετική βιβλιογραφία. Ο Dr 

Gillet απάντησε ότι δεν γνωρίζει μελέτες για τη διάγνωση ασυμπτωματικών 

περιστατικών με τη χρήση τεστ ταχείας διάγνωσης (Rapid Diagnostic Test-RDT).. Οι 

συμμετέχοντες κατέληξαν ότι υπάρχει έλλειψη γνώσεων όσον αφορά στους 

ασυμπτωματικούς φορείς και ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. 

Ο Dr Snounou παρουσίασε τις νέες εξελίξεις σχετικά με το γονοτυπικό προσδιορισμό 

της ελονοσίας (Παράρτημα 11) και τέλος ο Dr De Smet έκλεισε τις παρουσιάσεις με 

τις δυσκολίες στον έλεγχο και τη θεραπεία της ελονοσίας σε μετανάστες (Παράρτημα 

12). 

 

3.5  Ομάδες εργασίας 

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες εργασίες για να συζητήσουν τις 

επιμέρους δράσεις του προγράμματος. Οι ομάδες εργασίας ήταν οι εξής: 

‐ Ομάδα εργασίας 1 (συντονιστές: Ν. Παπαδόπουλος και Γ. Κολιόπουλος): Έντομα 

διαβιβαστές του ιού του Δυτικού Νείλου και της ελονοσίας 

‐ Ομάδα εργασίας 2 (συντονιστές: Χ. Μπιλλίνης και Δ. Τόντης): Ιός του 
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Δυτικού Νείλου σε άγρια πτηνά, ιπποειδή και οικόσιτα πτηνά 

‐ Ομάδα εργασίας 3 (συντονιστές: Ν. Βακάλης και Α. Παπά): Ελονοσία και ιός του 

Δυτικού Νείλου – εργαστηριακά σε ανθρώπους, οροεπιδημιολογική μελέτη σε 

πανελλήνιο δείγμα για τον ιό του Δυτικού Νείλου 

‐ Ομάδα εργασίας 4 (συντονιστές: Γ. Τσελέντης και Γ. Σαρόγλου): Ελονοσία και 

ιός του Δυτικού Νείλου – επιτήρηση σε ανθρώπους, διάγνωση και θεραπεία 

ενημέρωση κλινικών ιατρών 

‐ Ομάδα εργασίας 5 (συντονιστές: Α. Τσακρής και Κ. Ντάνης): Ελονοσία και ιός 

του Δυτικού Νείλου - Screening στους μετανάστες για ελονοσία, 

οροεπιδημιολογική μελέτη ελονοσίας στη Λακωνία, ενημέρωση κοινού-μεταναστών 

για την ελονοσία και τον ιό του Δυτικού Νείλου 

 

 Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012 

3.6  Συμπεράσματα από ομάδες εργασίας 

Οι ομάδες εργασίας στο τέλος της δεύτερης μέρας παρουσίασαν τα συμπεράσματα 

που προέκυψαν μετά τη συζήτηση των ομάδων τους. Οι ομάδες εργασίες κατέληξαν 

στα παρακάτω: 

‐ Ομάδα εργασίας 1 (Παράρτημα 13):  

 Κρίθηκε απαραίτητη η χαρτογράφηση των ενδιαιτημάτων των 

κουνουπιών. 

 Στα πλαίσια του προγράμματος θα χαρτογραφηθούν λεπτομερώς δυο 

περιοχές, η Σκάλα Λακωνίας και η Θεσσαλία. Στην περίπτωση που 

επαρκεί ο προϋπολογισμός θα χαρτογραφηθούν τα ενδιαιτήματα των 

κουνουπιών και σε άλλες περιοχές (π.χ. Μαραθώνας, Βοιωτία, Έβρος, 

Θεσσαλονίκη). 
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 Η δειγματοληψία θα εστιαστεί σε δυο είδη, το Anopheles spp. και το 

Culex pipiens, καθώς αποτελούν διαβιβαστές της ελονοσίας και του ιού 

του Δυτικού Νείλου, αντίστοιχα. 

 Η δειγματοληψία θα αφορά και προνύμφες αλλά και ενήλικα έντομα. 

 Θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που θα περιέχει εντομολογικά, 

ιστορικά, μετεωρολογικά, και άλλα δεδομένα 

 Ένας από τους στόχους είναι η δημιουργία οδηγιών σχετικά με την 

αξιολόγηση των προγραμμάτων εντομοκτονίας που εφαρμόζονται ανά 

την ελληνική επικράτεια. 

 Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μελέτη της συμπεριφοράς των 

κουνουπιών (επιθετικότητα, ανθρωπόφιλη συμπεριφορά, ώρες 

δραστηριότητας και δηγμάτων) στην περιοχή της Λακωνίας και σε άλλες 

προσβεβλημένες περιοχές, με στόχο τον προσανατολισμό στοχευμένων 

μέτρων καταπολέμησης τους. 

 Θα πρέπει να γίνουν εσωτερικοί υπολλειματικοί ψεκασμοί (indoor residual 

spraying) ξεκινώντας από τους στάβλους, αποθήκες και πρόχειρα 

καταλύμματα των μεταναστών και στη συνέχεια θα επεκταθούν οι 

ψεκασμοί στις οικίες του τοπικού πληθυσμού.  

‐ Ομάδα εργασίας 2 (Παράρτημα 14):  

 Οι ενότητες που θα περιλαμβάνονται στο state of the art για τον ιό του 

Δυτικού Νείλου θα αφορούν σε έντομα, πτηνά, ιπποειδή και ανθρώπους 

σχετικά με: 

‐ Τρόπους μετάδοσης 

‐ Τρόπους διάγνωσης 

‐ Θεραπεία 
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‐ Μέτρα προστασίας 

  Αποφασίστηκαν οι τύποι των παγίδων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη 

συλλογή πτηνών και ο αριθμός των δειγμάτων αίματος ή ιστού που θα 

συλλεχθεί από πτηνά και ιπποειδή (80-100 άγρια πτηνά, 300 περιστέρια 

και 30 ιπποειδή). 

 Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο 

του ιικού φορτίου θα είναι η PCR και η RT-PCR. 

 Οι περιοχές που έχουν επιλεγεί να μελετηθούν είναι η Κεντρική 

Μακεδονία, η Θεσσαλία και η Αττική. 

 Η μελέτη της οικολογίας πτηνών δυνητικών φορέων του ιού του Δυτικού 

Νείλου θα αφορά σε ορτύκια και δυο είδη πάπιας. 

 Η ανίχνευση των αντισωμάτων έναντι του ιού του ΔΝ στα πτηνά και τα 

ιπποειδή θα πραγματοποιηθεί με ΕLISA, IFAT και PRNT, η μοριακή 

ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού του ΔΝ στα πτηνά και τα ιπποειδή 

θα πραγματοποιηθεί με PCR και RT-PCR και η τυποποίηση και ο γενετικός 

προσδιορισμός των στελεχών που θα ανιχνευθούν θα γίνει με 

sequencing. 

 Η παθολογοανατομική μελέτη ζώων θα αφορά σε 4 ιπποειδή και 10 πτηνά 

το χρόνο. 

 Για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου σε 

οικόσιτα πτηνά θα συλλεχθούν 300 δείγματα περιστεριών και η 

εργαστηριακή μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι η ELISA, ενώ για 

τη μοριακή ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού θα χρησιμοποιηθεί PCR 

και RT-PCR. 

‐ Ομάδα εργασίας 3 (Παράρτημα 15):  

 Η πιο κοινά χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
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για την εργαστηριακή διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου σε 

ανθρώπους είναι η ELISA για IgM και IgG. Η τιμή των κυτίων (kit) είναι 

570 ευρώ ανά κυτίο και η ευαισθησία της μεθόδου κρίνεται πολύ καλή. 

 Η μοριακή ανίχνευση του ιού θα πραγματοποιηθεί με RT-PCR. 

 Απόκτηση της κατάλληλης τεχνογνωσίας για να εφαρμοστεί η μέθοδος 

των εξουδετερωτικών αντισωμάτων για τον ιό του Δυτικού Νείλου στο 

Εργαστήριο Αναφοράς Αρμποϊών. 

 Όσον αφορά στην οροεπιδημιολογική μελέτη σε ανθρώπους για τον ιό 

του Δυτικού  Νείλου σε όλη την Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια 

του προγράμματος «Θαλής», η εργαστηριακή μέθοδος που θα 

χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των δειγμάτων θα είναι η ELISA, που το 

κόστος της ανέρχεται στα 6-7 ευρώ ανά δείγμα.  

 Όσον αφορά στην εξέταση δειγμάτων από ανθρώπους για ελονοσία, θα 

πραγματοποιείται μικροσκοπική εξέταση και τεστ ταχείας διάγνωσης 

(RDTs: SD Bioline, Carestart). Στη συνέχεια τα θετικά δείγματα θα 

αποστέλλονται στο εργαστήριο αναφοράς ελονοσίας για επιβεβαίωση με 

PCR. 

 Θα συνεχιστεί η μοριακή γονοτυπία όπως γινόταν μέχρι σήμερα. 

 Αναφορικά με τις ορολογικές μεθόδους αποφασίστηκε να ελεγχθούν με 

IFA 50 περιπτώσεις ελονοσίας  Pl. vivax ελονοσία με ενδείξεις «εγχώριας 

μετάδοσης»που διαγνώστηκαν το 2011 και 50 αρνητικοί μάρτυρες  

(παιδιά κάτω του ενός έτους) τόσο με το αντιγόνο Pl. vivax όσο και με το 

αντιγόνο Pl. falciparum. O Dr Georges Snounou προσφέρθηκε να 

προμηθεύσει τα κατάλληλα αντιγόνα. 

 Σηζητήθηκε η ανάγκη κατάρτισης πρόγραμματος εκπαίδευσης 

εργαστηριακών για τη διάγνωση της ελονοσίας σε 
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όλη την Ελλάδα, με έμφαση τις περιοχές υψηλού κινδύνου.    

‐ Ομάδα εργασίας 4 (Παράρτημα 16):  

 Η δικτυακή πύλη του προγράμματος θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα του 

ΚΕΕΛΠΝΟ. Στα περιεχόμενα της θα περιλαμβάνεται ενημερωτικό υλικό 

για την ελονοσία και τον ιό του Δυτικού Νείλου, κατευθυντήριες οδηγίες 

διάγνωσης, εκπαιδευτικό υλικό (e-learning) κά. Καθορίστηκαν επίσης οι 

ομάδες χρηστών. 

 Οι ενότητες που θα καλύπτονται στο State of the art για την ελονοσία θα 

είναι οι: 

‐ Τρόποι διάγνωσης 

‐ Τρόποι θεραπείας 

‐ Μέτρα προστασίας 

 Όσον αφορά στην ενίσχυση της επιτήρησης της ελονοσίας σε 

ανθρώπους, κρίνεται απαραίτητη η δήλωση του νοσήματος από τους 

επαγγελματίες υγείας και η κατηγοριοποίηση των περιοχών της χώρας σε 

τέσσερα επίπεδα (level 0, 1, 2 και 3) ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου 

για την εμφάνιση/εξάπλωση της νόσου. 

 Για την ελονοσία θα χρησιμοποιηθούν διαγνωστικοί και θεραπευτικοί 

αλγόριθμοι. Σε συμπτωματικά περιστατικά ή σε ασυμπτωματικά άτομα 

προερχόμενα από ενδημικές για την ελονοσία χώρες, θα γίνεται έλεγχος 

με RDTs, και επί θετικού αποτελέσματος θα πραγματοποιείται έλεγχος με 

μικροσκοπική εξέταση. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος της 

μικροσκοπικής εξέτασης; θα αποστέλλεται αίμα στο Κέντρο Αναφοράς, 

ενώ επί αρνητικού αποτελέσματος, θα γίνεται επανέλεγχος σε 24 ώρες, 

όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.  

 Θα πραγματοποιηθούν προγράμματα εκπαίδευσης 
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και ενημέρωσης ανάλογα με το επίπεδο επικινδυνότητας της περιοχής στο 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των υπηρεσιών υγείας.  

‐ Ομάδα εργασίας 5 (Παράρτημα 17):  

 Προτάθηκε η ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημα υγείας των μεταναστών. 

 Τονίσθηκε η σημασία των διαπολιτιστικών διαμεσολαβητών (intercultural 

mediators) στην επικοινωνία με τις κοινότητες των μεταναστών. 

 Προτάθηκε να γίνεται έλεγχος των μεταναστών στον Έβρο και σε άλλα 

σημεία εισόδου στη χώρα με χρήση τεστ ταχείας διάγνωσης στους 

συμπτωματικούς και τους ασυμπτωματικούς από ενδημικές χώρες. Θα 

πρέπει να δημιουργηθούν λεπτομερείς οδηγίες θεραπείας ανάλογα με τη 

χώρα προέλευσης και να εκπαιδευτεί το αρμόδιο προσωπικό. 

 Θα πρέπει να χαρτογραφηθούν οι περιοχές όπου υπάρχουν μετανάστες 

και να πραγματοποιηθούν προγράμματα ενημέρωσης  των μεταναστών 

για την ελονοσία. 

 Ο  Dr Snounou εισηγήθηκε τη δημιουργία ενός προγράμματος 

παρεμβάσεων στο οποίο θα ελέγχονται όλοι οι μετανάστες σε σημεία 

εισόδου στη χώρα ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου και όσοι από αυτούς 

βρίσκονται θετικοί θα τους χορηγείται θεραπεία. Στα πλαίσια αυτού, θα 

μπορούσε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής πρακτικών μαζικής 

χημειοπροφύλαξης με χλωροκίνη (κάθε μία ή δύο εβδομάδες) σε 

μετανάστες προερχόμενους από ενδημικές χώρες. Το παραπάνω θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί σαν επιπρόσθετο μέτρο σε περιοχές υψηλού 

κινδύνου, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα βασικά μέτρα ελέγχου.  

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα πραγματοποιηθεί πιλοτικός ορολογικός 

έλεγχος σε 50 κρούσματα ελονοσίας Pl. vivax ελονοσία με ενδείξεις 

«εγχώριας μετάδοσης»που διαγνώστηκαν το 2011 και 
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50 αρνητικούς μάρτυρες  (παιδιά κάτω του ενός έτους) τόσο με το 

αντιγόνο Pl. vivax όσο και με το αντιγόνο Pl. falciparum. Σε περίπτωση 

που τα αποτελέσματα του ορολογικού ελέγχου κριθούν ικανοποιητικά, θα 

πραγματοποιηθεί οροεπιδημιολογική μελέτη σε δείγμα 300 κατοίκων και 

600 μεταναστών στην περιοχή του Ευρώτα. 

 Προτάθηκε η χρήση εμποτισμένων με εντομοκτόνο κουνουπιέρων 

(bednets) στους μετανάστες. 
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4. Συμπεράσματα 

 

Οι συμμετέχοντες κατέληξαν στα εξής: 

‐ Στη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας σχετικά με τα γεωπληροφοριακά συστήματα 

(GIS) η οποία θα συγκροτηθεί άμεσα και υπεύθυνος συντονιστής θα είναι ο κ. 

Χατζηχριστοδούλου και προτεινόμενα μέλη οι κύριοι Ν. Μπιτσόλας, Α. Τσάτσαρης, 

Α. Γιαννακόπουλος και εκπρόσωπος από το ΚΕΕΛΠΝΟ.  

‐ Στη χρησιμότητα της χαρτογράφησης των ενδιαιτημάτων κουνουπιών και στη 

δειγματοληψία κουνουπιών από περιοχές υψηλού κινδύνου. 

‐ Στη σημασία της επιτήρησης των πτηνών και των ιπποειδών για τη μετάδοση του 

ιού του Δυτικού Νείλου. 

‐ Στη σημασία των προγραμμάτων ενημέρωσης τόσο του κοινού όσο και των 

ομάδων υψηλού κινδύνου και των επαγγελματιών υγείας που έχουν άμεση σχέση 

με τον έλεγχο και τη θεραπεία των δυο νοσημάτων.  

‐ Στη σημασία του ελέγχου (screening) και της θεραπείας των μεταναστών στις 

πύλες εισόδου και κυρίως αυτών που προέρχονται από ενδημικές χώρες. 

‐ Στη χρησιμότητα της γνώμης, της γνώσης και της εμπειρίας των ξένων 

εμπειρογνωμόνων σε όλες τις ομάδες εργασίας. 

‐ Στη διερεύνηση χρησιμότητας παρεμβάσεων σε μετανάστες (χημειοπροφύλαξη, 

ορολογικός έλεγχος και θεραπεία μεταναστών). 

‐ Στη χρησιμότητα εφαρμογής εντομοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους (στάβλους, 

πρόχειρα καταλύματα κά) και της χρήσης κουνουπιέρων. 

‐  
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Παράρτημα 1. Πρόγραμμα εναρκτήριας συνάντησης 

 

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012 

Πρόγραμμα 

Έναρξη συνάντησης ‐ Χαιρετισμοί 

09:00 – 09:15    Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  Κέντρο  Ελέγχου  και  Πρόληψης 
Νοσημάτων, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 

    Χαιρετισμός  από  τον  κοσμήτορα  της  Εθνικής  Σχολής  Δημόσιας  Υγείας,  Καθηγητής 
Γιάννης Κυριόπουλος 

09:15 – 09:30    Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για την ελονοσία 

Καθηγήτρια Τζένη Κρεμαστινού 

09:30 – 09:45    «Ειδικό  πρόγραμμα  ελέγχου  για  τον  ιό  του  Δυτικού  Νείλου  και  την  ελονοσία, 
ενίσχυση  της  επιτήρησης  στην  ελληνική  επικράτεια»  ‐  Παρουσίαση  του 
προγράμματος 

Αν. Καθηγητής Χρήστος Χατζηχριστοδούλου 

Διαλέξεις από Έλληνες ομιλητές 

09:45 – 10:00    Σύνοψη  των  εξάρσεων  κρουσμάτων  από  τον  ιό  του  Δυτικού  Νείλου  στην  Ελλάδα  – 
2010‐2011  (Overview  of  the  outbreaks  of WNV  in Greece  –  2010‐2011),  Dr  Agoritsa 
Baka 

10:00 – 10:15    Σύνοψη της κατάστασης σχετικά με την ελονοσία στην Ελλάδα – 2009‐2011 (Overview 
of the malaria situation in Greece – 2009‐2011), Dr Konstantinos Danis 

10:15 – 10:30    Μέτρα  για  την  ασφάλεια  του  αίματος  έναντι  της  λοίμωξης  από  τον  ιό  του  Δυτικού 

Νείλου  2010‐2011  και  την  Ελονοσία  στην  Ελλάδα  2009‐2011  (Measures  for  the 

protection of blood safety against WNV 2010‐2011 and malaria  in Greece 2009‐2011),  

Assoc. Prof. Constantina Politis 

Διαλέξεις για εντομολογικές μελέτες στην Ελλάδα 
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10:30 – 10:45    Εντομολογική μελέτη για το ΚΕΕΛΠΝΟ 

(Vector  surveillance  study  for  Hellenic  Center  for  Disease  Control  &  Prevention),  Dr 

Spyros Mourelatos 

10:45 – 11:00    Καταπολέμηση κουνουπιών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη – 2011  

(Mosquitoes control in East Macedonia and Thrace – 2011), Mr Panagiotis Pergantas  

11:00 – 11:20    Διάλειμμα – Καφές 

Διαλέξεις από ξένους ομιλητές 

11:20 – 11:40    Ενημέρωση για τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα για την ελονοσία από το ECDC 
(Update on ECDC workshop on malaria), Dr Herve Zeller, Dr Wim Van Bortel 

11:40 – 12:00    Νέες εξελίξεις σχετικά με την εργαστηριακή διάγνωση της ελονοσίας  

(New developments regarding malaria laboratory diagnosis), Dr Philippe Gillet 

12:00 – 12:20    Νέες εξελίξεις σχετικά με τον γονοτυπικό προσδιορισμό της ελονοσίας  

(New developments regarding malaria genotyping), Dr Georges Snounou 

12:20 – 12:40    Δυσκολίες στον έλεγχο και τη θεραπεία ελονοσίας σε μετανάστες 

(Difficulties in screening and treating immigrants for malaria), Dr Martin De Smet 

12:40 – 13:00    Συζήτηση 

13:00 – 14:15  :  Μεσημβρινή διακοπή ‐ Γεύμα 

Ομάδες εργασίας  

14:15 – 16:15    ΟΕ1: Έντομα διαβιβαστές του ιού του Δυτικού Νείλου και της ελονοσίας 

ΟΕ2: Ιός του Δυτικού Νείλου σε άγρια πτηνά, ιπποειδή και οικόσιτα πτηνά 

ΟΕ3: Ελονοσία  και  ιός  του Δυτικού Νείλου –  εργαστηριακά σε ανθρώπους,  οροεπιδημιολογική 
μελέτη σε πανελλήνιο δείγμα για τον ιό του Δυτικού Νείλου 

ΟΕ4: Ελονοσία και ιός του Δυτικού Νείλου – επιτήρηση σε ανθρώπους, διάγνωση και θεραπεία 
ενημέρωση κλινικών ιατρών  

ΟΕ5:  Ελονοσία  και  ιός  του  Δυτικού  Νείλου  ‐  Screening  στους  μετανάστες  για  ελονοσία,, 
οροεπιδημιολογική  μελέτη  ελονοσίας  στη  Λακωνία,  ενημέρωση  κοινού‐μεταναστών  για  την 
ελονοσία και τον ιό του Δυτικού Νείλου 
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16:15 – 16:30  :  Διάλειμμα – Καφές 

16:30 – 17:00  :  Συζήτηση – Συμπλήρωση των ερωτημάτων προς συζήτηση των ομάδων εργασίας 

 

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012 

Πρόγραμμα 

09:00 – 10:30    Συνέχεια ομάδων εργασίας 

10:30 – 10:45  :  Διάλειμμα ‐ Καφές 

10:45 – 12:30    Συνέχεια ομάδων εργασίας 

12:30 – 13:45  :  Μεσημβρινή διακοπή ‐ Γεύμα 

13:45 – 15:15    Συνέχεια ομάδων εργασίας 

15:15 – 15:30  :  Διάλειμμα ‐ Καφές 

15:30 – 17:00    Συζήτηση – Συμπεράσματα όλων των ομάδων εργασίας – Λήξη συνάντησης 

 



 

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου 
και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική 
επικράτεια. 

 

 

 

www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης, 26-27 Ιανουαρίου 2012, Αθήνα 

 

- 19 - 

Παράρτημα 2. Λίστα συμμετεχόντων 

Επώνυμο Όνομα Φορέας / Οργανισμός e-mail 

Αθανασίου  Λαμπρινή Κτηνιατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας lathan@vet.uth.gr  

Βακάλης  Νικόλαος  
Τομέας Παρασιτολογίας, 

Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων, 
Εθνικής Σχολή Δημόσιας Υγείας  

nikvakalis@gmail.com 

Βάσαλος  Κωνσταντίνος    
vassalos.constantine@gmail.gr 

cmvassalos@noskypar.gr 

Βασσάλου  Ευδοκία 
Τομέας Παρασιτολογίας, 

Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων, 
Εθνικής Σχολή Δημόσιας Υγείας  

 

Βεϊζης Απόστολος Γιατροί Χωρίς Σύνορα apostolos.veizis@athens.msf.org 

Βερναρδάκη Αλεξάνδρα ΚΕΕΛΠΝΟ vernadaki@keelpno.gr 

Βρυώνη  Γεωργία  Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών gvrioni@med.uoa.gr  

Γεωργακοπούλου Θεανώ ΚΕΕΛΠΝΟ georgakopoulou@keelpno.gr 

Γιαννακόπουλος Αλέξης 
Κτηνιατρική Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας 
alexiosg@yahoo.gr  

Δάγκας  Αθανάσιος  
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 
athdagkas@hotmail.com 

Δέτσης Μάριος ΚΕΕΛΠΝΟ 
m1detsis@yahoo.gr 
detsis@keelpno.gr 

Διαμαντίδης Αλέξανδρος 
Γεωπονία  Φυτικής Παραγωγής και 

Αγροτικού Περιβάλλοντος, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

alexdiamandidis@yahoo.gr 

Διαμαντόπουλος Βασίλειος ΔΥ Περιφέρειας Πελοποννήσου roussou@arcadia.gr 

Διονυσοπούλου Μάρθα Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης    

mailto:lathan@vet.uth.gr
mailto:nikvakalis@gmail.com
mailto:vassalos.constantine@gmail.grcmvassalos@noskypar.gr
mailto:vassalos.constantine@gmail.grcmvassalos@noskypar.gr
mailto:apostolos.veizis@athens.msf.org
mailto:vernadaki@keelpno.gr
mailto:gvrioni@med.uoa.gr
mailto:georgakopoulou@keelpno.gr
mailto:alexiosg@yahoo.gr
mailto:m1detsis@yahoo.grdetsis@keelpno.gr
mailto:m1detsis@yahoo.grdetsis@keelpno.gr
mailto:alexdiamandidis@yahoo.gr
mailto:roussou@arcadia.gr
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Δόβας Χρυσόστομος 
Κτηνιατρική, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

dovas@vet.auth.gr 

Δουγάς Γιώργος ΚΕΕΛΠΝΟ dougas@keelpno.gr 

Ευλαμπίδου  Ηρώ Γιατροί Χωρίς Σύνορα iro.evlampidou@medea.gr 

Ζούνος  Αθανάσιος  
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων 
azounos@yahoo.gr 

Ιατρού  Γιώργος  Οικοανάπτυξη info@ecodev.gr 

Κάκκαλου Ελένη Γιατροί Χωρίς Σύνορα ekakalou@yahoo.gr 

Καλλιμάνη Αθηνά ΚΕΕΛΠΝΟ kallimani@keelpno.gr 

Καλογνωμά Ζωή 
Εργαστήριο Υγιεινής και 

Επιδημιολογίας,Τμήμα Ιατρικής, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

zkalognoma@med.uth.gr 

Καψιμάλη-
Βαϊοπούλου   

Βιολέττα Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών vkapsimali@med.uoa.gr 

Κεφαλούδη Χρυσοβαλάντου ΚΕΕΛΠΝΟ kefaloudi@keelpno.gr 

Κιούλος Ηλίας 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων 
kioulose@yahoo.ca 

Κολιόπουλος  Γιώργος  
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

Ινστιτούτο 
gkoliop@gmail.com  &  
gkoliopoulos@bpi.gr 

Κρεμαστινού  Τζένη  ΚΕΕΛΠΝΟ jkremastinou@esdy.edu.gr 

Λάμπρου Αγγελική ΚΕΕΛΠΝΟ - Τμήμα  Επιδημιολογίας labrou@keelpno.gr 

Λιόνα  Κατερίνα ΚΕΕΛΠΝΟ liona@keelpno.gr 

Λυμπεράκης  Πέτρος  
Φορέας Διαχείρισης Φαραγγιού  

Σαμαριάς 
  

Μουρελάτος Σπύρος Οικοανάπτυξη info@ecodev.gr 

mailto:dovas@vet.auth.gr
mailto:dougas@keelpno.gr
mailto:iro.evlampidou@medea.gr
mailto:azounos@yahoo.gr
mailto:info@ecodev.gr
mailto:ekakalou@yahoo.gr
mailto:kallimani@keelpno.gr
mailto:zkalognoma@med.uth.gr
mailto:vkapsimali@med.uoa.gr
mailto:kefaloudi@keelpno.gr
mailto:kioulose@yahoo.ca
mailto:gkoliop@gmail.com
mailto:gkoliop@gmail.com
mailto:jkremastinou@esdy.edu.gr
mailto:labrou@keelpno.gr
mailto:liona@keelpno.gr
mailto:info@ecodev.gr
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Μπάκα Αγορίτσα ΚΕΕΛΠΝΟ baka@keelpno.gr 

Μπαλάσκα Μίνα ΚΕΕΛΠΝΟ balaska@keelpno.gr 

Μπελερή Σταυρούλα 
Τομέας Παρασιτολογίας, 

Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων, 
Εθνικής Σχολή Δημόσιας Υγείας  

  

Μπιλλίνης  Χαράλαμπος Κτηνιατκή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας billinis@vet.uth.gr 

Μπίρτσας Περικλής Κτηνιατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας pbirtsas@hunters.gr    

Μπιτσόλας Νίκος 
Εργαστήριο Υγιεινής και 

Επιδημιολογίας, Σχολή Ιατρικής, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

nmpits@med.uth.gr 

Μπορδώκα Αντελίνα ΔΥ Περιφέρειας Πελοποννήσου roussou@arcadia.gr 

Μωραΐτης Ιωάννης Βιο-εφαρμογές info@bioapplications.gr 

Ντάκου Νίκη  ΚΕΕΛΠΝΟ ntakou@keelpno.gr 

Ντάνης Κώστας ΚΕΕΛΠΝΟ 
daniscostas@yahoo.com 

danis@keelpno.gr 

Οικονόμου  Αλκιβιάδης 
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων 

Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) 
aecono@ath.hcmr.gr 

Οικονόμου  Ελένη    aecono@ath.hcmr.gr 

Πανταζοπούλου Αναστασία ΥΥΚΑ 
gddy@yyka.gov.gr 

pantazopoulou@yyka.gov.gr 

Παπά  Άννα 
Εργαστήριο Αναφοράς Αρμποϊων 

Θεσσαλονίκης  
annap@med.auth.gr 

Παπαβασιλόπουλος Βασίλης  
Τομέας Παρασιτολογίας, 

Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων, 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 

  

Παπαγιαννοπούλου Αγγελική 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 
angelapapagiannopoulou@yahoo.com 

Παπαδόπουλος  Νικόλαος  
Γεωπονία  Φυτικής Παραγωγής και 

Αγροτικού Περιβάλλοντος, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

nikopap@agr.uth.gr 

mailto:baka@keelpno.gr
mailto:balaska@keelpno.gr
mailto:billinis@vet.uth.gr
mailto:pbirtsas@hunters.gr
mailto:nmpits@med.uth.gr
mailto:roussou@arcadia.gr
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mailto:ntakou@keelpno.gr
mailto:daniscostas@yahoo.comdanis@keelpno.gr
mailto:daniscostas@yahoo.comdanis@keelpno.gr
mailto:aecono@ath.hcmr.gr
mailto:aecono@ath.hcmr.gr
mailto:gddy@yyka.gov.grpantazopoulou@yyka.gov.gr
mailto:gddy@yyka.gov.grpantazopoulou@yyka.gov.gr
mailto:annap@med.auth.gr
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Παράρτημα 5 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
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Δομή state of the art για τον ιό του Δυτικού Νείλου  

 Γενικά - Στοιχεία του ιού (κ. Παπά) 

o Κατάταξη 

o Μορφολογία βιρίου 

o Οργάνωση γενώματος 

 Επιδημιολογικά στοιχεία στον κόσμο, την Ευρώπη και την 

Ελλάδα (κ. Παπά/ κ. Μάρκα) 

 Μοριακή επιδημιολογία (κ. Παπά) 

 Κύκλος μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου 

o Πτηνά (κ. Μπιλλίνης) 

o Ιπποειδή (κ. Τόντης/ κ. Δούκας) 

o Ερπετά και αμφίβια (κ. Τόντης/ κ. Δούκας) 

o Κουνούπια (κ. Παπαδόπουλος/ κ. Διαμαντίδης) 

o Άλλα αρθρόποδα (κ. Παπαδόπουλος/ κ.Διαμαντίδης) 

o Μετάδοση χωρίς φορέα μετάδοσης (κ. Μάρκα) 

 Κλινική εικόνα  

o Άνθρωποι (κ. Παπά) 

o Ιπποειδή (κ. Τόντης/ κ. Δούκας) 

o Πτηνά (κ. Μπιλλίνης) 

o Άλλα σπονδυλωτά (κ. Δούκας) 

 Εργαστηριακή διάγνωση (κ.Παπά) 

 Θεραπεία  
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o Άνθρωποι (κ. Παπά) 

o Ζώα (κ. Μπιλλίνης) 

 Πρόληψη και έλεγχος του νοσήματος 

o Προληπτικά μέτρα για ανθρώπους (κ. Μάρκα) 

o Πρόγραμμα εντομοκτονιών (κ. Παπαδόπουλος/ κ. 

Διαμαντίδης) 

 Αντιμετώπιση των κουνουπιών διεθνώς 

(επιτυχημένες και μη πρακτικές, κόστος?) 

o Εμβόλια για ιπποειδή (κ. Μπιλλίνης) 

o Εμβόλια για ανθρώπους (κ. Μάρκα) 

 Επιτήρηση του νοσήματος (surveillance) 

o Πτηνά (κ. Μπιλλίνης/ κ. Δόβας) 

 Νεκρά πτηνά 

 Ζώντα πτηνά 

 Οικόσιτα πτηνά 

o Κουνούπια (κ. Παπαδόπουλος/ κ. Διαμαντίδης) 

 Είδη κουνουπιών στην Ευρώπη και την Ελλάδα 

 Χρήση του GIS 

o Άνθρωποι (κ. Μάρκα) 

o Ιπποειδή (κ. Τόντης) 
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 Εκτίμηση κινδύνου (κ. Γιαννακόπουλος/ κ. Βαλιάκος/ κ. 

Μάρκα) 

o Εισαγωγή- γενικά στοιχεία 

o Μοντέλα που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα (παράγοντες 

που τα επηρεάζουν, αποτελέσματα των μοντέλων) 

o Χρήση των GIS στην εκτίμηση κινδύνου 
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Δομή state of the art για την ελονοσία  

 Παρασιτολογία (κ. Κυρίτση/ κ. Τσελέντης) 

 Επιδημιολογικά στοιχεία (τα τρία τελευταία έτη) (κ. Μάρκα) 

o Επανεμφάνιση του νοσήματος σε χώρες όπου είχε εκριζωθεί 

o Κρούσματα τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη  

o Κρούσματα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα 

 Ανασκόπηση ιστορικών δεδομένων για την ελονοσία (χάρτες με 

την εξάπλωση του νοσήματος στην Ελλάδα) (κ. Μάρκα) 

 Κύκλος μετάδοσης 

o Άνθρωποι (κ. Μάρκα) 

o Κουνούπια (κ. Παπαδόπουλος/ κ. Διαμαντίδης) 

 Κλινική εικόνα (κ. Μάρκα) 

 Εργαστηριακή διάγνωση (κ. Μάρκα) 

  Θεραπεία σε ανθρώπους (κ. Μάρκα) 

 Εμβόλια (κ. Μάρκα) 

 Πρόληψη και έλεγχος του νοσήματος 

o Προληπτικά μέτρα για ανθρώπους (κ. Μάρκα) 

o Πρόγραμμα εντομοκτονιών (κ. Παπαδόπουλος/ κ. Διαμαντίδης) 

 Επιτήρηση του νοσήματος (surveillance) 

o Κουνούπια (κ. Παπαδόπουλος/ κ. Διαμαντίδης) 

 Είδη κουνουπιών στην Ευρώπη και την Ελλάδα 

 Αντιμετώπιση των κουνουπιών διεθνώς (επιτυχημένες και 

μη πρακτικές, κόστος?) 
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 Χρήση του GIS 

o Άνθρωποι (κ. Μάρκα) 

 Εκτίμηση κινδύνου (κ. Τσελέντης) 

o Εισαγωγή- γενικά στοιχεία 

o Μοντέλα που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα (παράγοντες που 

τα επηρεάζουν, αποτελέσματα των μοντέλων) 

o Χρήση των GIS στην εκτίμηση κινδύνου για την ελονοσία 
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Θέματα προς συζήτηση 

 

 State of the art 

Αρχικά συζητήθηκε το χρονικό περιθώριο που δίνεται βάσει του χρονοδιαγράμματος 

ώστε να γραφεί τo State of the art. Η αρχική προθεσμία παράδοσης του είναι η 31η 

Δεκεμβρίου 2012. Ωστόσο αποφασίστηκε από τους συμμετέχοντες να ετοιμαστεί 

συντομότερα και να ολοκληρωθεί στους επόμενους τέσσερις (4) μήνες (έως τέλος 

Ιουνίου 2012).   

Στη συνέχεια, η κα Παπά ρώτησε ποια γεωγραφική περιοχή θα καλύπτει το State of the 

art. Η απάντηση που δόθηκε από τον κ. Χατζηχριστοδούλου είναι ότι αρχικά η αναφορά 

θα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο και στη συνέχεια θα επικεντρώνεται στην Ελλάδα. 

Ο κ. Μπιλλίνης πρότεινε να γραφεί στην αγγλική γλώσσα και να μεταφραστεί στην 

ελληνική μετά την ολοκλήρωσή του. Συμφώνησαν όλοι οι συμμετέχοντες με αυτή την 

πρόταση. 

Οι συμμετέχοντες όρισαν ποιο κομμάτι του State of the art θα αναλάβει ο καθένας και 

συμφώνησαν τα παρακάτω: 

 Ο κ. Μπιλλίνης και οι συνεργάτες του θα αναλάβουν το κομμάτι των πτηνών και των 

ιπποειδών. 

 Ο κ. Παπαδόπουλος και οι συνεργάτες του θα αναλάβουν το κομμάτι των 

κουνουπιών σε συνεργασία με τον κ. Βακάλη για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τον 

κ. Κολιόπουλο για την ελονοσία.  

 Η κα Μπάκα και ο κ. Ντάνης θα δώσουν του υλικό του ΚΕΕΛΠΝΟ που αφορά στις 

καταγεγραμμένες περιπτώσεις για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία. 

 Η κα. Παπά και η κα. Κυρίτση θα αναλάβουν τα εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με τον 

ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς και τα μέτρα ελέγχου, πρόληψης και επιτήρησης 

του ιού σε ανθρώπους. Η κα. Παπά, επίσης, θα επικοινωνήσει με την κα. Πολίτη 
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για να συμπεριληφθούν και στοιχεία σχετικά με τα δεδομένα που υπάρχουν από τα 

δείγματα αίματος της αιμοδοσίας. 

Τέλος, δημιουργήθηκε ένας σκελετός σχετικά με τη δομή του State of the art, το οποίο 

θα χωρίζεται σε δυο μέρη, ένα για τον ιό του Δυτικού Νείλου και ένα για την ελονοσία.  

Όσον αφορά στον ιό του Δυτικού Νείλου συμφωνήθηκε να περιλαμβάνει τις 

παρακάτω ενότητες με όποιες τροποποιήσεις στην πορεία: 

 Γενικά - Στοιχεία του ιού 

 Επιδημιολογικά στοιχεία στον κόσμο, την Ευρώπη και την Ελλάδα 

 Κύκλος μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου 

o Πτηνά 

o Κουνούπια 

o Άνθρωποι και ιπποειδή 

 Κλινική εικόνα – Διάγνωση, θεραπεία σε ανθρώπους 

 Πρόληψη και έλεγχος του νοσήματος 

o Προληπτικά μέτρα για ανθρώπους 

o Πρόγραμμα εντομοκτονιών 

o Εμβόλια για ιπποειδή 

 Επιτήρηση του νοσήματος (surveillance) 

o Πτηνά  

o Κουνούπια 

 Είδη κουνουπιών στην Ευρώπη και την Ελλάδα 

 Αντιμετώπιση των κουνουπιών διεθνώς (επιτυχημένες και μη 

πρακτικές, κόστος?) 
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 Χρήση του GIS 

o Άνθρωποι 

o Ιπποειδή 

 Εκτίμηση κινδύνου  

o GIS για τον ιό του Δυτικού Νείλου 

 

Όσον αφορά στην ελονοσία συμφωνήθηκε να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες με 

όποιες τροποποιήσεις στην πορεία: 

 Γενικά 

 Επιδημιολογικά στοιχεία (τα τρία τελευταία έτη)  

o Επανεμφάνιση του νοσήματος σε χώρες όπου είχε εκριζωθεί 

o Κρούσματα τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη  

o Κρούσματα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα 

 Κλινική εικόνα – Διάγνωση, θεραπεία σε ανθρώπους 

 Ανασκόπηση ιστορικών δεδομένων για την ελονοσία (χάρτες με την εξάπλωση του 

νοσήματος στην Ελλάδα) 

 Πρόληψη και έλεγχος του νοσήματος 

o Προληπτικά μέτρα για ανθρώπους 

o Πρόγραμμα εντομοκτονιών 

 Επιτήρηση του νοσήματος (surveillance) 

o Κουνούπια  

 Είδη κουνουπιών στην Ευρώπη και την Ελλάδα 

 Αντιμετώπιση των κουνουπιών διεθνώς (επιτυχημένες και μη 
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πρακτικές, κόστος?) 

 Χρήση του GIS 

o Άνθρωποι 

 Εκτίμηση κινδύνου  

o GIS για την ελονοσία 

 

 Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS) 

Το δεύτερο μέρος της συνάντησης αφορούσε στη γεωγραφική απεικόνιση δεδομένων 

για την ελονοσία και τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα μέσω της εφαρμογής των 

Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS). 

Συζητήθηκε στη συνάντηση τι είδους δεδομένα θα καταχωρηθούν και οι συμμετέχοντες 

συμφώνησαν ότι θα καταχωρηθούν τόσο δεδομένα παρελθόντων ετών όσο και νέα 

δεδομένα που θα προκύψουν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος και θα 

είναι πλήρως ψηφιοποιημένα.  

Η γεωγραφική απεικόνιση θα αφορά πιλοτικά στις περιοχές της Πελοποννήσου 

(Λακωνία), Θεσσαλίας και Μακεδονίας. Τα δεδομένα θα προκύψουν από τις παγίδες που 

θα τοποθετηθούν στις περιοχές αυτές μέσω συστημάτων GPS. Επίσης θα αναζητηθούν 

ιστορικά δεδομένα και ψηφιακοί χάρτες από δημόσιους φορείς.  

Επίσης, συζητήθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό πακέτο ArcGIS (esri) 

v9 ή v10 ως το πιο διαδεδομένο και αξιόπιστο λογισμικό GIS καθώς και το Epi Info. Το 

σύστημα αυτό δεν θα είναι web-based αλλά θα υλοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο client. 

Τα δεδομένα αφού επεξεργαστούν και αναλυθούν θα αναρτηθούν ως αποτελέσματα 

στον ιστότοπο του Προγράμματος. Η διεύθυνση του ιστοτόπου προτάθηκε να είναι 

www.keelpno.gr/malaria_wnv. 

Τέλος, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν ο κ. Μπιλλίνης και ο κ. Γιαννακόπουλος να 

ασχοληθούν με τα GIS αναφορικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου και ο κ. Τσάτσαρης 

http://www.keelpno.gr/malaria_wnv
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να ασχοληθεί με τα GIS αναφορικά με την ελονοσία. 

 

 Τηλεδιάσκεψη με την κα Μπάκα και τον κ. Ντάνη σχετικά με τα στοιχεία του 

ΚΕΕΛΠΝΟ 

Στα πλαίσια της συνάντησης είχε κανονιστεί τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με τα 

επιδημιολογικά δεδομένα που διαθέτει το ΚΕΕΛΠΝΟ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και 

την ελονοσία.  

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου και η κα Παπά περιέγραψαν τη δομή του State of the art στην 

κα. Μπάκα και τον κ. Ντάνη. Στη συνέχεια τους ρώτησαν για τα πρόσφατα δεδομένα για 

τα δυο νοσήματα και τους ζητήθηκε η συμμετοχή τους και η βοήθεια τους για τη 

συγγραφή του state of the art. Συμφώνησαν και οι δυο να συμμετέχουν και να δώσουν 

τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. 

Τέλος, ο κ. Ντάνης ρωτήθηκε για το τι είδους λογισμικό πακέτο χρησιμοποίησε στο 

ΚΕΕΛΠΝΟ για τη στατιστική ανάλυση και τις γεωγραφικές παραστάσεις (απεικονίσεις) 

των δεδομένων σχετικά με την ελονοσία και απάντησε ότι χρησιμοποίησε το στατιστικό 

πακέτο R. 

 

 Τηλεδιάσκεψη με την κ. Τσάτσαρη σχετικά με τα GIS 

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου ενημέρωσε τηλεφωνικά τον κ. Τσάτσαρη για τα θέματα 

συζήτησης της ομάδας εργασίας. Επίσης, ζητήθηκε η συμμετοχή του στο πρόγραμμα 

σχετικά με τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και η εμπλοκή του στο πρόγραμμα 

όσον αφορά στη γεωγραφική απεικόνιση δεδομένων για την ελονοσία. 

 

 Άλλα θέματα 

 Στη συνάντηση τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο είναι διαθέσιμα τα δεδομένα από 

τις εταιρείες που εμπλέκονται στην τοποθέτηση παγίδων και τα προγράμματα 
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ελέγχου των εντόμων στο πρόγραμμα. Ο κ. Χατζηχριστοδούλου απάντησε ότι τα 

δεδομένα είναι διαθέσιμα αφού έχουν ανατεθεί από φορέα του Δημοσίου οι 

συγκεκριμένες δράσεις και αποφασίστηκε ο κ. Παπαδόπουλος να συντάξει μια 

επιστολή προς την Πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ στην οποία να ζητούνται να μας δοθούν 

τα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι εταιρείες. 

 Ανάλογο ερώτημα τέθηκε και από τον κ. Γιαννακόπουλο για το κατά πόσο είναι 

διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν σε πτηνά από άλλους δημόσιους φορείς. Η 

απάντηση ήταν όμοια με την παραπάνω ότι πρέπει να ετοιμαστεί μια επιστολή και να 

αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς ώστε να ζητούνται τα δεδομένα. 

 Ο κ. Χατζηχριστοδούλου ενημέρωσε τους συμμετέχοντες αναφορικά με τον 

οροεπιδημιολογική μελέτη στη Λακωνία. Είπε ότι έχει γίνει μια πρώτη προσέγγιση 

των κατοίκων, έχουν ετοιμαστεί τα ερωτηματολόγια και εντός των επόμενων της 

συνάντησης ημερών θα πραγματοποιούνταν και η προγραμματισμένη αιμοληψία. 

 Συζητηθήκαν επίσης θέματα σχετικά με τα οικονομικά σχετικά με την πρόσληψη 

προσωπικού, τη διαδικασία προμηθειών εργαστηριακών αναλωσίμων και για την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού ότι θα πραγματοποιηθεί μετά το πρώτο εξάμηνο 

της έναρξης του προγράμματος.  
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Πρωτόκολλο οροεπιδημιολογικής μελέτης για την ελονοσία 

 
 
1. Αλγόριθμος για το screening μεταναστών για την ελονοσία 
 
To screening θα πραγματοποιηθεί σε 600 μετανάστες από ενδημικές για 
την ελονοσία περιοχές και σε Ρομά. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για 
κάθε μετανάστη είναι η ακόλουθη: 
 
1. Αιμοληψία 10 ml ολικού αίματος (από περιφερική φλέβα) 
 
2. Συλλογή αίματος σε 2 πλαστικά σωληνάρια με αντιπηκτικό EDTA Κ3 των 
2 ml 
 Το πρώτο σωληνάριο θα χρησιμοποιηθεί από τους επαγγελματίες υγείας 

για να γίνει το RDT για την ελονοσία. Μετά την εκτέλεση του RDT, το 
σωληνάριο θα φυλάσσεται στους 4οC (θερμοκρασίες ψύξης) για 
μικροσκοπική εξέταση παχείας σταγόνας και λεπτής στιβάδας για 
ελονοσία. 

 Το δεύτερο σωληνάριο που προορίζεται για την εξέταση PCR για 
ελονοσία θα φυλαχθεί άμεσα στους 4οC (θερμοκρασίες ψύξης) χωρίς να 
ανοιχθεί.  

 Τα σωληνάρια που προορίζονται για PCR, θα πρέπει να φυλάσσονται 
χωριστά από εκείνα που προορίζονται για μικροσκοπική εξέταση και να 
επισημαίνεται η εξέταση για την οποία προορίζονται. 

 Όταν συμπληρωθούν 600 δείγματα αίματος (συνολικά 1200 
σωληνάρια), θα αποσταλούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας – 
Τομέας Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νοσημάτων. Η 
μεταφορά των δειγμάτων θα γίνει σε συνθήκες ψύξης από εργαζόμενο 
του ΚΕΕΛΠΝΟ (κατόπιν συνεννόησης με το κέντρο αναφοράς). 

 
 
3. Συλλογή αίματος σε 1 πλαστικό σωληνάριο με gel διαχωρισμού ορού 
(για προσδιορισμό βιοχημικών εξετάσεων) των 5ml. Το δείγμα θα 
παραμένει στο περιβάλλον μέχρι να διαχωριστεί ο ορός από τα έμμορφα 
στοιχεία του αίματος (περίπου 1 ώρα). Στη συνέχεια θα λαμβάνεται με 
πουάρ ο ορός (υπερκείμενο τμήμα) και θα συλλέγεται σε 2 σωληνάρια 
τύπου eppendorf  των 2 ml. Τα σωληνάρια τύπου eppendorf θα 
φυλάσσονται στους -18οC (θερμοκρασίες κατάψυξης). Όταν 
συμπληρωθούν 1200 (600*2) δείγματα, θα αποσταλούν στο Εργαστήριο 
Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για τον 
έλεγχο αντισωμάτων για ελονοσία. Η μεταφορά των δειγμάτων θα γίνει 
από εργαζόμενο του ΚΕΕΛΠΝΟ. 
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Υποσημείωση 
 
Όλα τα σωληνάρια που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και τα τύπου eppendorf 
θα σημαίνονται  με ετικέτα στην οποία αναγράφεται μόνο ο κωδικός-αύξων 
αριθμός αιμοληψίας (ο ίδιος κωδικός θα αναγράφεται και στο δελτίο 
ενεργητικής αναζήτησης κρούσματος, π.χ. 1Μ00001, 1Μ00002 κλπ) 
 
Οι υπόλοιπες πληροφορίες (ονοματεπώνυμο του μετανάστη, ημερομηνία 
αιμοληψίας) θα αναγράφονται στο δελτίο ενεργητικής αναζήτησης 
κρούσματος οπότε με βάση των κωδικό της ετικέτας, θα γίνεται η 
αντιστοίχιση. 
 
 
Εργαστήρια αποστολής δειγμάτων 
1. Τομέας Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νοσημάτων  
     Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 
     Υπεύθυνος: Καθ. κ. Βακάλης Νικόλαος  
      Τηλ. 213 2010317, 213 2010318 
 2. Εργαστήριο Μικροβιολογίας  
    Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
    Δ/ντής: Καθ. κ. Τσακρής Αθανάσιος 
    Τηλ. 210 7462011, 210 7462133, 210 7462140 
 
 
Πληροφορίες – Ερωτήσεις 
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) 
τηλ.: 210 8899052 (Περβανίδου Δανάη) 
          210 8899152 (Καλλιμάνη Αθηνά) 
Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Δ/ντής: Αναπλ. Καθ. κ. Χατζηχριστοδούλου Χρήστος 
Τηλ.: 2410 565052 (Τσερκέζου Πέρσα) 
         2410 565008 (Μάρκα Ανδριανή) 
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2. Πρωτόκολλο για τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων 
και την κωδικοποίηση εγγράφων και δειγμάτων 

 
Ετικέτες  
Οι αυτοκόλλητες ετικέτες φέρουν κωδικούς (1Μ00001 – 1Μ00237) και 
είναι επτά ετικέτες με τον ίδιο κωδικό, οι οποίες επικολλώνται ως εξής: 
 

Α/Α Σημείο επισήμανσης 

1 Δελτίο συγκατάθεσης 
2 Σωληνάριο γενικής αίματος 1 
3 Σωληνάριο γενικής αίματος 2 
4 Σωληνάριο βιοχημικών εξετάσεων 
5 Eppendorf 1 
6 Eppendorf 2 
7 RDT 

 
 
Δελτίο ενεργητικής αναζήτησης κρουσμάτων 
Το δελτίο ενεργητικής αναζήτησης κρουσμάτων θα είναι σε μορφή 
τριπλοτύπου.  
Κατά τη συμπλήρωση του πρέπει να καταγράφεται από το συνεντευκτή ο 
ίδιος κωδικός που χρησιμοποιείται και για την επισήμανση των δειγμάτων 
(κωδικός αυτοκόλλητης ετικέτας).                                                                                   
Το τριπλότυπο θα διανέμεται ως εξής: 

 Πρωτότυπο:  
o Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος: θα στέλλεται στο 

ΚΕΕΛΠΝΟ, με φαξ την ίδια μέρα και ταχυδρομικώς κάθε 
εβδομάδα. 

o Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, θα στέλλεται ανά 
εβδομάδα ταχυδρομικώς στο ΚΕΕΛΠΝΟ (Τμήμα 
Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης, ΚΕΕΛΠΝΟ, 
Αγράφων 3-5, ΤΚ 15123, Μαρούσι, Αθήνα). 

 Πρώτο αντίγραφο: θα παραμένει στο σημείο που γίνεται η 
δειγματοληψία 

 Δεύτερο αντίγραφο:  
o Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, θα δίνεται στο 

μετανάστη που θα παραπέμπεται στο νοσοκομείο. 
o Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, θα στέλλεται μαζί 

με το πρωτότυπο στο ΚΕΕΛΠΝΟ ανά εβδομάδα 
ταχυδρομικώς.  

 
Δελτίο παρακολούθησης θεραπείας ελονοσίας 
Το δελτίο παρακολούθησης θεραπείας ελονοσίας θα είναι σε μορφή 
τριπλοτύπου. Θα συμπληρώνεται μόνο επί θετκού αποτελέσματος στο RDT. 
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Κατά τη συμπλήρωση του πρέπει να καταγράφεται από το συνεντευκτή ο 
ίδιος κωδικός που χρησιμοποιείται και για την επισήμανση των δειγμάτων 
(κωδικός αυτοκόλλητης ετικέτας).                                                                                   
Το τριπλότυπο θα διανέμεται ως εξής: 

 Πρωτότυπο:  
o Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος: θα στέλλεται στο 

ΚΕΕΛΠΝΟ, με φαξ την ίδια μέρα και ταχυδρομικώς 
εβδομαδιαία στο ΚΕΕΛΠΝΟ (Τμήμα Επιδημιολογικής 
Επιτήρησης και Παρέμβασης, ΚΕΕΛΠΝΟ, Αγράφων 3-5, ΤΚ 
15123 Μαρούσι, Αθήνα) 

 Πρώτο αντίγραφο: θα παραμένει στο σημείο που γίνεται η 
δειγματοληψία 

 Δεύτερο αντίγραφο:  
o Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, θα δίνεται στο 
μετανάστη που θα παραπέμπεται στο νοσοκομείο. 

 
Δελτίο συγκατάθεσης 
Στο δελτίο συγκατάθεσης, ο συνεντευκτής συμπληρώνει το όνομα του 
μετανάστη και επικολλά την ετικέτα με τον κωδικό. Το δελτίο 
συγκατάθεσης δίνεται στο μετανάστη για υπογραφή και φυλάσσεται μαζί με 
το δελτίο ενεργητικής αναζήτησης. 
Το δελτίο συγκατάθεσης θα είναι μεταφρασμένο σε δυο γλώσσες, urdu και 
farsi. Σε περίπτωση που οι δυο αυτές γλώσσες δεν ανταποκρίνονται στη 
χώρα καταγωγής του μετανάστη θα δίνεται στα αγγλικά. 
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Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, 
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Με τη συγχρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 

Δελτίο ενεργητικής αναζήτησης κρουσμάτων ελονοσίας 
 

Τύπος ελέγχου:      Πρώτος έλεγχος       Επανέλεγχος 

1. Υγειονομική δομή που εκτελεί τον έλεγχο:……………………………………………………. 2. Περιοχή:………………………………………………………… 

3. Ημερομηνία: ………/…………………/…………………………………………………… 4. Κωδικός ατόμου:………………….……………………………………………… 

5. Επώνυμο:………………………………………………………………………………… 6. Όνομα: …………………………………………………………………………………………. 

7. Πατρώνυμο: …………………………………………….. 8. Ημερομηνία γέννησης/ηλικία:…………………………… 9. Φύλο:  Άνδρας  Γυναίκα  

10. Περιφέρεια:…………………………………………………………………………….. 11. Περιφ. Ενότητα:……………………………………………………………………. 

12. Δήμος:…………………………………………………… 13. Διεύθυνση: ………………………………………..……… 14. Τηλέφωνο: ………………………………. 

15. Αιτιολογία εξέτασης:  Μαζικό screening   ACD   Διερεύνηση κρούσματος (κωδ. κρούσματος ………………………………………) 

      Εγκυμοσύνη Εβδ. Κύησης______ 

16. Συμπτώματα:  Όχι Πυρετός  (…………..⁰C)    Κακουχία    Μυαλγία-Αρθραλγία    Κεφαλαλγία    Βήχας    ΓΕΣ    ΚΝΣ 

 16.1 Ημ/νία έναρξης συμπτωμάτων:……………….……………16.2 Ιστορικό εμπυρέτου το τελευταίο 15νθημερο:  Ναι    Όχι 

17. Μετανάστης:   Ναι    Όχι  Αν είναι μετανάστης: 17.1 Χώρα προέλευσης:…………………………………………………………………………… 

 17.2 Ημερομηνία εισόδου:  Βεβαιωμένη:……………………………………  Κατά δήλωση:………………………………………………………………………  

17.3 Νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα:  Όχι  Ναι  Εάν ναι: 17.4 Χρόνος νομιμότητας: …………………………………………………………… 

 17.5 Τύπος νομιμότητας:  

          Αίτηση ασύλου: Ημ/νία: .......................... Αριθ.:............................................... ΑΕΑ:............................................. 

          Άδεια παραμονής: Ημ/νία: ........................Αριθ.:.................................................................................................... 

          Υπηρ. σημείωμα/ Εντολή εξόδου από τη χώρα: Ημ/νία:.................. Τοποθεσία:......................... Αρ.Πρ:........................ 

          Άλλο Τί: .............................................................................................................................................................. 

18. Πρόσφατο ταξίδι σε ενδημική χώρα:  Όχι  Ναι  Εάν ναι: 18.1 Χώρα: ………………………………………18.2 πότε: …………………... 

19. Λήψη θεραπείας/ ιστορικό ελονοσίας;   Ναι   Όχι 19.1 Αν ναι, πότε;…………………………………………………………………………………. 

20. Δειγματοληψία 

     20.1 Αιμοληψία:   Ναι    Όχι  20.1.1 Αν ναι:  Ορός   Πλάσμα   

     20.2  Εστάλη για μικροσκοπική εξέταση  Ναι  Όχι   Εργαστήριο:……………………………………………………………………………  

     20.3  Εστάλη για PCR  Ναι  Όχι     Εργαστήριο:…………………………………………………………………………… 

     20.4  Έλεγχος G6PD  Ναι  Όχι     Εργαστήριο:…………………………………………………………………………… 

     20.5 Έγινε RDT;  Ναι    Όχι   20.5.1 Αν ναι, αποτέλεσμα:   Θετικό    Αρνητικό 

     20.5.2 Τύπος:  P.f   Άλλο (P.v, P.o,P.m) 

 20.6  Ονομ/νυμο ατόμου που πραγματοποίησε το RDT: ………………………………………………………………………….……………………………… 

21. Αποτελέσματα εξετάσεων 

    21.1.1 Αποτέλεσμα μικροσκοπικής εξέτασης: Θετικό  Αρνητικό Δεν έγινε  21.1.2 Τύπος:   P.f   P.v   P.o   P.m   

    21.1.3 Αριθμός παρασίτων:……………… 

    21.1.4 Αποτέλεσμα PCR:   Θετικό  Αρνητικό Δεν έγινε 21.1.5 Τύπος:   P.f  P.v  P.o  P.m   

    21.1.6 Αποτέλεσμα G6PD:  Φυσιολογικό……… Ήπια έλλειψη………… Μέτρια έλλειψη……… Σοβαρή έλλειψη………Δεν έγινε 

22. Ενημερώθηκε ο ασθενής για το αποτέλεσμα της εξέτασης;  Ναι   Όχι   22.1 Αν Όχι: Αιτία:……………………………………………  

 22.2 Ημ/νία ενημέρωσης: ………………………………… 22.3 Ονομ/νυμο ατόμου που ενημέρωσε:……………………………………….…….. 

23. Ιατρική εκτίμηση και νοσηλεία 

 23.1 Υγειονομική Δομή:……………………………………… 23.2 Ονοματεπώνυμο ιατρού:……………………………………………………………………………

 23.3 Χρήζει νοσηλείας:  Ναι  Όχι  23.4 Νοσοκομείο:……………………………………………… 23.5 Διακομιδή μέσω:……………………………

24. Έναρξη θεραπείας:  Ναι    Όχι 24.1 Αν Όχι: Αιτία:……………………………… 24.2 Ημ/νία έναρξης θεραπείας: ………………………… 
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Πίνακας αποδεκτών 
1.Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΓΝΛ) και Περιφερειακού Πανεπιστημιακού 

Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΠΓΝΛ), κ. Η. Σκυλλάκος 
2. Αναπληρωτής Διοικητής ΠΠΓΝΛ, κ. Γ. Νταλέκος 
3. Αναπληρωτής Διοικητής ΓΝΛ, κ. Κ. Καραμπάτσας 
 
Κοινοποίηση 
1. Αναπληρωτής Διοικητής 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
2. Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 
3. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Λάρισας 
4. Διεύθυνση Υγιεινής ΠΕ Λάρισας, Επόπτες Δημόσιας Υγείας 
5. Επισκέπτριες Υγείας ΠΕ Λάρισας 
6. Ιατρική Υπηρεσία ΠΠΓΝΛ 
7. Ιατρική Υπηρεσία ΓΝΛ 
8. Νοσηλευτική Υπηρεσία ΠΠΓΝΛ 
9. Νοσηλευτική Υπηρεσία ΓΝΛ 
10. Γραφείο εκπαίδευσης ΠΠΓΝΛ 
11. Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής ΠΠΓΝΛ 
12. Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής ΓΝΛ 
13. Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΠΠΓΝΛ 
14. Πρόεδρος και Μέλη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ΠΠΓΝΛ 
15. Πρόεδρος και Μέλη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ΓΝΛ  
16. Διευθυντής Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Ελασσόνας 
17. Διευθυντής ΚΥ Τυρνάβου 
18. Διευθυντής ΚΥ Φαρσάλων 
19. Διευθυντής ΚΥ Γόννων 
20. Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας 
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ  (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για 

τον ιό του Δυτικού Νείλου και 

την ελονοσία, ενίσχυση της 

επιτήρησης στην ελληνική 

επικράτεια 
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

«Πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία για την ελονοσία» 
 
 

Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 
Ώρα: 11:00 – 14:00 

Τοποθεσία: Μικρό Αμφιθέατρο ΙΙ 
(Νέο Κτίριο Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

Περιοχή Βιόπολις, 2ο επίπεδο) 
 
 

11:15 – 11:30 Χαιρετισμός – Εισαγωγή, σκοπός της ημερίδας 

11:30 – 12:00 
Επιδημιολογικά δεδομένα για την ελονοσία, Ελλάδα 2009-2011 

Ομιλητής: κα. Αθ. Καλλιμάνη, Σχόλια: Αν. Καθηγητής Χ. Χατζηχριστοδούλου 

12:00 – 12:40 
Ελονοσία: κλινική εικόνα, εργαστηριακή διάγνωση, θεραπεία 

Ομιλητής: Καθηγητής Γ. Νταλέκος 

12:40 – 13:00 
Δράσεις επιδημιολογικής επιτήρησης ΚΕΕΛΠΝΟ για την ελονοσία 

Ομιλητής: κα. Αθ. Καλλιμάνη, Σχόλια: Αν. Καθηγητής Χ. Χατζηχριστοδούλου 

13:00 – 13:20 
Λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου: σύντομη ανασκόπηση 

Ομιλητής: κα. Αθ. Καλλιμάνη, Σχόλια: Καθηγητής Χ. Μπιλλίνης 

13:20 – 14:00 Συζήτηση  
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Ειδικό πρόγραμμα 
ελέγχου για τον ιό του 
Δυτικού Νείλου και 
την ελονοσία, 
ενίσχυση της 

επιτήρησης στην 
ελληνική επικράτεια      

   

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ 

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο ώστε να αξιολογηθεί συνολικά η 
χρησιμότητα και η αποδοτικότητα της ημερίδας.  

Η ανταπόκρισή σας είναι πολύτιμη ώστε να κατανοήσουμε τη χρησιμότητα και την ποιότητα της 
πληροφορίας που λάβατε με σκοπό να βελτιώσουμε τις δικές μας πρακτικές στην εκπαίδευση και 
επιμόρφωση επαγγελματιών υγείας. 

 Σας ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθεια και συνεργασία σας. 

Σημειώστε Χ στα αντίστοιχα τετράγωνα  

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

 Εξαιρετική Πολύ 
καλή 

Καλή Κακή 

1. Ποια η συνολική σας εντύπωση από την ημερίδα 
εκπαίδευσης;  
 

 

 
 

   

2. Πώς αξιολογείτε τη θεματολογία της ημερίδας;  
     

3. Πώς αξιολογείτε τους εκπαιδευτές στους τομείς: 
   Γνώση αντικειμένου 
   Μεταδοτικότητα 
   Συνέπεια 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

4. Η εκδήλωση ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας, όσον 
αφορά στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την 
ελονοσία και τον ιό του Δυτικού Νείλου; 
 

    

5. Πώς αξιολογείτε την οργάνωση της ημερίδας;      
 

Β. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ : 

 Καλή Μέτρια Περιορισμένη Καθόλου 

6. Η συνολική σας γνώση για την ελονοσία και τον ιό του 
Δυτικού Νείλου πριν την ημερίδα ήταν;      

 

Υπάρχουν σχόλια που θα θέλατε να κάνετε ή ζητήματα που θέλετε να θέσετε υπόψη μας; 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας και τη συμμετοχή σας.  

 

www.ygeia‐pronoia.gr 

 

Με την συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 
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Ειδικό πρόγραμμα 
ελέγχου για τον ιό του 
Δυτικού Νείλου και 
την ελονοσία, 
ενίσχυση της 

επιτήρησης στην 
ελληνική επικράτεια 

 

www.ygeia‐pronoia.gr 

 

Με την συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

     
  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  

 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΙΔΙΟΤΗΤΑ  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ  

e-mail  

 

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας και τη συμμετοχή σας.  
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Με τη 

συγχρηματοδότηση της 
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www.epanad.gov.gr

 
www.espa.gr 

  
 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

     

 
 

Βεβαίωση Συμμετοχής 
 

«Ενημέρωση επαγγελματιών Υγείας στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της Ελονοσίας» 
Βεβαιώνεται ότι 

ο/η ……………………………………………………………. 
 

συμμετείχε στην Ημερίδα ενημέρωσης για Επαγγελματίες Υγείας, 
που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, από το τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής σχολής 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και  Πρόληψης Νοσημάτων,  
την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012  
Στο Μικρό Αμφιθέατρο ΙΙ του 

Νέου Κτιρίου Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
 
 

 Καθ. Τζ. Κουρέα-Κρεμαστινού Χ.  Χατζηχριστοδούλου 
   
   
 Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του   Ιατρικού τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας   Πρόεδρος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Επιστημονικός υπεύθυνος του ΕΣΠΑ   
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